Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
Zápisnica č. 4/2022
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
Program:
1. Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Kontrola uznášaniaschopnosti OcZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze OcZ
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rokycany k záverečnému účtu za rok 2021
6. Schválenie záverečného účtu obce Rokycany za rok 2021
7. Stanovenie počtu poslancov a počtu volebných okrskov pre volebné obdobie 20222026
8. Stanovenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022-2026
9. Prerokovanie a schválenie režimu prevádzky Materskej školy v Rokycanoch
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver a ukončenie zasadnutia
Prítomní:
Ospravedlnili sa:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik
Prusák, Marek Husár
Radko Gábor
Pavol Godla
Milan Marchevský – hlavný kontrolór obce, Mgr. Slavka Prusáková zapisovateľka

Prítomných privítal zástupca starostu p. Róbert Šoltis.
1.,2.,3.: Schválenie programu, kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis navrhol doplnenie programu o nasledovný bod:
9. Schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovateľskej listine Základnej školy v Rokycanoch
uznesenie č. 10/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ s c h v a ľ u j e doplnenie bodu programu pod nasledovným číslom:
9. Schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy v Rokycanoch
Číslovanie bodov programu sa posúva.
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo nasledovné body programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia
Kontrola uznášaniaschopnosti OcZ
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze OcZ
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rokycany k záverečnému účtu za rok 2021
Schválenie záverečného účtu obce Rokycany za rok 2021
Stanovenie počtu poslancov a počtu volebných okrskov pre volebné obdobie 20222026
8. Stanovenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022-2026
9. Schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovateľskej listine Základnej školy v Rokycanoch
10. Prerokovanie a schválenie režimu prevádzky Materskej školy v Rokycanoch
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver a ukončenie zasadnutia
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Mgr. Slavka Prusáková
Overovatelia: Ing. Marián Dolinský, Marek Husár
B/ s c h v a ľ u j e aktualizované znenie bodov programu IV. rokovania obecného
zastupiteľstva podľa uvedenia vyššie a voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie :
za : 5 - Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek
Husár
proti :
0
zdržal sa :
0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Uznesenie č. 2 a 3/6/2022 - Voľba hlavného kontrolóra – prebehla podľa prijatých
zásad a obecné zastupiteľstvo zvolilo pre ďalšie funkčné obdobie ako hlavného
kontrolóra – Ing. Milana Marchevského.
Uznesenie č. 4/6/2022 – schválený sadzobník poplatkov bol uvedený do praxe a obec
vyberá poplatky na základe v ňom uvedených sadzieb.
Uznesenie č. 5/6/2022 – p. Jozef Šoltés, bytom 082 41 Rokycany 70, bol oboznámený
s podmienkami vyplácania schváleného príspevku na svoju športovú činnosť. Do
dnešného dňa ho zatiaľ nečerpal.
Uznesenie č. 6/6/2022 – prijatím upozornenie prokurátora č. Pd 101/21/7707-9 a Pd
29/21/7707-16 a následne zložením poslaneckého sľubu a prevzatím menovacieho
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dekrétu bol odstránený protiprávny stav, na ktorý prokurátor vo svojich upozorneniach
poukazoval. Prokurátor bol upovedomený o prijatých opatreniach.
Uznesenie č. 7/6/2022 – prijaté rozpočtové opatrenie presunom rozpočtových
prostriedkov nemení celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Uznesenie č. 8/6/2022 - zakúpenie „modulu cintorín“ - zameranie hrobových miest od
spoločnosti T-MAPY, s.r.o., IČO: 43995187 – faktúra za uvedený modul bola
uhradená, doposiaľ modul nebol zapracovaný na stránku obce.
Uznesenie č. 9/6/2022 - organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 ZŠ
Rokycany bude zabezpečované podľa prijatého plánu.

Ing. Milan Marchevský prítomných oboznámil s tým, že vo vedľajšej obci Bzenov
bola obecným zastupiteľstvom zrušená základná škola. Zastupujúci starosta p. Róbert
Šoltis podotkol, že oficiálne to obci nikto ešte neoznámil a bohužiaľ, kapacita našej
Základnej školy v Rokycanoch je už naplnená, preto ďalšie deti nemôžeme prijať.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rokycany k záverečnému účtu za rok 2021
Hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský predniesol svoje stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce. V stanovisku rozobral vývoj príjmov a výdavkov obce za
posledné štyri roky, kedy dochádzalo k zvýšeniu príjmov obce, ale aj k výraznému
zvyšovaniu výdavkov, čo vyústilo do schodkového hospodárenia v roku 2021. Ďalej
pripomenul, že obec eviduje pohľadávky voči občanom, ktoré je možné exekučne
vymáhať. Zdôraznil potrebu zabezpečiť správnosť účtovania jednotlivých výdavkov
a taktiež dodržiavanie zásad finančnej kontroly, tzv. zásadu štyroch očí pri zabezpečovaní
overovania finančných operácií. Svoje stanovisko ukončil odporúčaním Obecnému
zastupiteľstvu obce Rokycany prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2021 uzavrieť
s výrokom – súhlas s celoročným hospodárením obce Rokycany „s výhradou“, s tým, že
je povinnosťou následne prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis následne vyzval poslancov k hlasovaniu o schválení
záverečného účtu obce:
6. Schválenie záverečného účtu obce Rokycany za rok 2021
Uznesenie č. 11/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia
B/ s c h v a ľ u j e záverečný účet obce za rok 2021 „s v ý h r a d o u“. Záverečný
účet obce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
C/ p r i j í m a nasledovné opatrenia na odstránenie nedostatkov:
1. Zabezpečiť personálne obsadenie obecného úradu tak, aby bol úrad schopný
požadovanú agendu spracovávať v reálnom čase, aby vecne a formálne
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zodpovedala zásadám účtovníctva. Je potrebné zabezpečiť včasne a plnohodnotne
vedenie daňovej agendy a spätné dovybratie daní a poplatkov za roky 2019
a 2021. Vykonať inventarizáciu daňových pohľadávok a navrhnúť riešenie na ich
vymoženie resp. umorenie.
2. Zabezpečiť pre administratívnych pracovníkov obecného úradu konkrétne
pracovné náplne a ich prípadnú hmotnú zodpovednosť.
3. Zabezpečiť novelizáciu „Zásad finančnej kontroly“ a ich priebežné dodržiavanie
v podmienkach obce Rokycany. V zásadách jasne určiť druhú zodpovednú osobu
(zásada štyroch očí), ktoré bude zabezpečovať overovanie finančných operácií
a bez ich overenia sa nesmú finančné operácie realizovať.
4. Zabezpečiť dodržiavania schváleného rozpočtu najmä z hľadiska hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti a prípadné potrebné zmeny rozpočtu schvaľovať len cez
obecné zastupiteľstvo, resp. splnomocnením starostu obce na úpravu rozpočtu
v rozsahu rozhodnutia zastupiteľstva.. Pravidelne raz štvrťročne predkladať na
rokovanie obecného zastupiteľstva prehľad o čerpaní rozpočtu obce s prípadným
návrhom rozpočtového opatrenia na odstránenie nežiaduceho vývoja.
5. Zabezpečiť pri účtovaní dôsledne dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie za účelom
získania prehľadu a čerpania výdajov presne v súlade s funkčnou a ekonomickou
klasifikáciou .
Hlasovanie :
za : 5 - Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek
Husár
proti :
0
zdržal sa :
0
4. Stanovenie počtu poslancov a počtu volebných okrskov pre volebné obdobie
2022-2026
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do
orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať podľa rozhodnutia predsedu NR SR
209/2022 Z.z. zo dňa 08.06.2022, v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 hod. do
20.00 hod., zástupca starostu p. Róbert Šoltis uviedol, že je potrebné určiť volebný obvod
a počet poslancov pre funkčné obdobie rokov 2022-2026. Navrhol, aby podľa tradície
v obci ostal jeden volebný obvod a navrhol ponechať počet poslancov 7, nakoľko obec
Rokycany patrí do skupiny obcí s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000, kde je možné
stanoviť počet poslancov od 7 do 9.
Uznesenie č. 12/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch:
A/ u r č u j e v zmysle § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obce na funkčné obdobie 2022-2026
jeden volebný obvod a počet poslancov 7 .
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5. Stanovenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022-2026
Zároveň navrhol upraviť úväzok starostu pre volebné obdobie rokov 2022 až 2026
v rozsahu 100 %. Uvedený návrh poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 13/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ u r č u j e v súlade s ust. § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Z. z. o Obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné obdobie 2022-2026
úväzok starostu obce v rozsahu 100 %.
Hlasovanie :
za : 5 - Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek
Husár
proti :
0
zdržal sa :
0
6. Schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovateľskej listine Základnej školy v Rokycanoch
V súvislosti s odstránením nezrovnalostí v zriaďovacej listine Základnej školy
v Rokycanoch, kedy boli v bode 2. pri druhu a type školy uvedené nesprávne údaje,
navrhol zástupca starostu tieto chyby opraviť prijatím Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Základnej školy v Rokycanoch. Uvedený dodatok bol poslancom predložený
k nahliadnutiu. Následne pristúpili k jeho schváleniu.
Uznesenie č. 14/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy v Rokycanoch
v nasledovnom znení, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia:
Hlasovanie :
za : 5 - Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek
Husár
proti :
0
zdržal sa :
0
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis prečítal ďalší bod programu, ktorým je prerokovanie
a schválenie režimu prevádzky Materskej školy v Rokycanoch a s tým spojené riešenie
priestorového zabezpečenia realizácie vzdelávania detí či už v materskej škole alebo
základnej škole v budúcnosti. Podotkol, že ho veľmi mrzí, že dvaja z troch rómskych
poslancov, ktorých sa táto problematika najviac dotýka, sa dnes rokovania obecného
zastupiteľstva nezúčastnili, napriek tomu, že sú doma. Mali by sprostredkovať názor ľudí
z oboch osád na fungovanie materskej školy v poldennom, resp. celodennom režime.
Vzhľadom k počtu prihlásených predškolákov, ktorí musia byť umiestnení v materskej
škole, je potrebné taktiež rozšíriť kapacitu škôlky, či už personálne alebo priestorovo.
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Tieto zmeny si vyžiadajú výrazné finančné investície. Do istej miery je možné ich pokryť
z dotácií, napr. na nábytok vo výške 6 000,-- EUR. No opravy vnútorných priestorov
alebo fasády musíme zafinancovať z vlastných zdrojov. Predpokladaný rozpočet na tieto
opravy je vo výške cca 7 000,-- EUR + 2 500,-- EUR na materiál.
Zástupca starostu prítomných oboznámil s navrhovaným riešením, kedy by sa
vlastníkovi nehnuteľnosti Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Prešov navrhlo, že
finančné vyjadrenie opráv ich nehnuteľnosti by sa započítalo s nájomným, ktoré je obec
Rokycany povinná platiť na základe nájomnej zmluvy. Je však možné, že investované
financie by výrazne presiahli výšku dlhodobého nájomného do ukončenia trvania zmluvy.
Ing. Milan Marchevský sa opýtal na možnosť výstavby, resp. zriadenia nových
priestorov pre školu, resp. materskú školu. Zástupca starostu uviedol, že pri jednaní s p.
Herom mu ním bolo prisľúbené, že sa sám bude angažovať v tejto otázke a bude obci
nápomocný. Plán bol umiestniť základnú školu s materskou škôlkou na pozemku pod
obchodom, no pre výstavbu školy je nevyhnutné zabezpečiť pozemok o výmere
minimálne 70 árov. Ďalším možným riešením by bolo odkúpenie nehnuteľnosti vo
vlastníctve Agrovýroby, s.r.o., kde v súčasnosti sídli Základná škola v Rokycanoch. Aj
v tejto otázke sľúbil byť p. Hero nápomocný pri zadovážení zdrojov, no v rámci svojej
pôsobnosti môže poskytnúť finančné prostriedky len na opravy. Viacerí z prítomných
poslancov súhlasili, že by bolo vhodné radšej investovať do kúpy susediacej
nehnuteľnosti, ako investovať do starej budovy, kde sídli škôlka, príp. investovať
prostriedky len do výšky možného započítania s nájmom nehnuteľnosti. V súčasnej
situácii však musíme zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky aj predprimárneho
vzdelávania detí, preto treba investovať aspoň nevyhnutné prostriedky do fungovania
priestorov súčasnej škôlky.
7. Prerokovanie a schválenie režimu prevádzky Materskej školy v Rokycanoch
Uznesenie č. 15/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ s ch v a ľ u j e
v Rokycanoch.

režim celodennej výchovy a vzdelávania v Materskej škole

Hlasovanie :
za : 5 - Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek
Husár
proti :
0
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 16/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ p o v e r u j e zástupcu starostu obce p. Róberta Šoltisa jednaním s vlastníkom
objektu – budovy, v ktorej sídli Materská škola Rokycany - Cirkevným zborom
ECAV na Slovensku Prešov ohľadom možnosti úhrady nákladov vynaložených na
rekonštrukciu uvedeného objektu za účelom rozšírenia kapacity Materskej školy
v obci Rokycany.
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Hlasovanie :
za : 4 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár
proti : 0
zdržal sa : 1 - Róbert Šoltis
Uznesenie č. 17/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ p o v e r u j e zástupcu starostu obce p. Róberta Šoltisa jednaním s vlastníkom
objektu – budovy, v ktorej sídli základná škola, spoločnosťou AGROVÝROBA, s. r.
o., ohľadom možnosti odkúpenia uvedeného objektu za účelom zriadenia Základnej
školy s materskou školou v obci Rokycany.
Hlasovanie :
za : 4 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár
proti :
0
zdržal sa : 1 - Róbert Šoltis
13. Diskusia
V diskusii vystúpil p. Miroslav Mihaľ. Tlmočil prosbu obyvateľov časti obce, kde sa
nachádza súkromné ihrisko pre deti, v ktorého blízkosti je skládka odpadu p. Rusinka, na
vyzvanie dotyčného, aby vypratal uvedený priestor. Tento ani na opakované žiadosti
susedov o odstránenie skládky nereagoval a naďalej tam uvedené veci skladuje. Bolo by
vhodné vyzvať ho teda oficiálnou cestou, aby uvedený odpad vypratal na vlastné náklady.
14. Záver a ukončenie zasadnutia
Zástupca starostu obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončil 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Rokycany 29.06.2022

_____________________
Róbert Šoltis
zástupca starostu obce

Zapísala:

Mgr. Slavka Prusáková

_____________________
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Overovatelia: Marek Husár

Ing. Marián Dolinský

_____________________

_____________________
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