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OBEC ROKYCANY 

ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rokycanoch 

konaného dňa 16.12.2022 

 

PRÍTOMNÍ:     Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,             

Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

 

OSPRAVEDLNENÍ: 0 

 

NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

ĎALŠÍ PRÍTOMNÍ:   

Róbert Šoltis – starosta obce,  Milan Marchevský – hlavný kontrolór obce, PhDr.. Miroslava 

Paľuchová – zapisovateľka 

 

PROGRAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia  

 2.   Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti 

 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze OcZ 

 4.   Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rokycany č. 1/2016 o   

       miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady na území obce Rokycany 

 5.   Návrh rozpočtu obce Rokycany na rok 2023  

 6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Rokycany na rok 2023 a roky 2024 - 2025 

 7.   Návrh viacročného rozpočtu obce Rokycany na rok 2023 - 2025 

 8.   Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Jednotu dôchodcov na rok 2023   

 9.   Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia obce Rokycany o výške príspevku a  

       spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadení v zriaďovateľskej 

       pôsobnosti obce Rokycany 

10.  Návrh na zakúpenie traktora s vlečkou  

11.  Návrh na zakúpenie osobného auta 

12.  Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí služieb-vybudovanie zberného dvora 

13.  Návrh na schválenie odkúpenia administratívnej budovy Agrovýroby s.r.o. 

13.  Rôzne 
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1.  K bodu 1: Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Róbert Šoltis. Privítal 

prítomných poslancov a oboznámil ich s návrhom programu 2. zasadnutia OcZ uvedeným v 

pozvánke. Poslanci OcZ návrh programu rokovania schválili. 

2. K bodu 2: Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti 

Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. 

 

3. K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo schôdze ocz 

Zapisovateľ: PhDr. Miroslava Paľuchová 

Overovatelia: Rastislav Jarkovský 

                       Patrik Prusák 

Uznesenie: č. 15/9/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  program II. rokovania obecného zastupiteľstva podľa uvedenia vyššie 

a voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

Zapisovateľ: PhDr. Miroslava Paľuchová 

Overovatelia: Rastislav Jarkovský 

                       Patrik Prusák 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

13.  Návrh na schválenie odkúpenia administratívnej budovy Agrovýroby s.r.o. 

14.  Rôzne 

15.  Interpelácie poslancov  

16.  Diskusia 

17.  ZÁVER 
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4. K bodu 4: Návrh na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia obce Rokycany č. 

1/2016 o  miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady na území 

obce Rokycany 

 

     Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie  VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 1/2016 o  miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady na území 

obce Rokycany 

 

 

Uznesenie: č. 7/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  schválenie  VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o  

miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady na území obce Rokycany 

 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

5. K bodu 5: Návrh rozpočtu obce Rokycany na rok 2023 

 

Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie   

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.:8/12/2022 

  

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch  zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu a : 

  

a)   schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2023  v objemoch : 

  

     bežné príjmy                                      730 613  € 

     bežné výdaje                                      664 363   €  

    Výsledok bežného rozpočtu               66 250   € 

     

     Kapitálové príjmy                                         0 € 

     kapitálové výdaje                                          0 
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     Výsledok kapitálového rozpočtu                0 

  

    

Fin. príjmové operácie                                    0 

Splátka úveru                                            - 12 000 € 

  

 Výsledok                                                    54 250 €     

  

b)     berie na vedomie   viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 

  

c)     v súlade s  § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990  o obecnom zriadení obecné 

zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – t.j. 

presun medzi položkami bežného rozpočtu  s tým, aby  celkový výsledok   bežného 

rozpočtu  ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti a finančných operáciách 

ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva. 

       

 

 

 

Uznesenie: č. 8/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  návrh rozpočtu obce Rokycany na rok 2023 a berie na vedomie 

viacročný rozpočet na roky 2023-2024 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. K bodu 8: Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Jednotu dôchodcov na rok 

2023 

 

     Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie žiadosť o poskytnutie dotácie pre Jednotu 

dôchodcov na rok 2023 v hodnote 1500€. 
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Uznesenie: č. 9/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  žiadosť o poskytnutie dotácie pre Jednotu dôchodcov na rok 2023 vo 

výške 1500€ 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. K bodu 9: Návrh na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia obce Rokycany 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

 

     Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie VZN obce Rokycany č. 4/2022, ktorým sa 

dopĺňa VZN Obce Rokycany č. 1/2019 na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

 

Uznesenie: č. 10/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  VZN obce Rokycany č. 4/2022, ktorým sa dopĺňa VZN Obce 

Rokycany č. 1/2019 na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 
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8. K bodu 9: Návrh na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia obce Rokycany 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

 

     Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie VZN obce Rokycany č. 5/2022, ktorým sa 

dopĺňa VZN Obce Rokycany č. 1/2018 na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

 

Uznesenie: č. 11/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  VZN obce Rokycany č. 5/2022, ktorým sa dopĺňa VZN Obce 

Rokycany č. 1/2018 na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

9. K bodu 10:  Návrh na zakúpenie traktora s vlečkou 

 

      Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie 

 

Uznesenie: č. 12/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  zakúpenie traktora s vlečkou v hodnote 7000€ 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 
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10.  K bodu 11: Návrh na zakúpenie osobného auta 

 

 Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie 

 

 

Uznesenie: č. 13/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  zakúpenie osobného auta 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

 

11. K bodu 12: Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí služieb- 

 vybudovanie zberného dvora 

   

      Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie 

 

Uznesenie: č. 14/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  spracovanie žiadosti o NFP v sume 3000 + DPH pred podaním 

žiadosti, následne 3000€ + DPH po podaní žiadosti 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 
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12. K bodu 13:  Návrh na schválenie odkúpenia administratívnej budovy  

 Agrovýroby s.r.o. 

 

     Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie možnosť odkúpenia administratuivnej 

budovz Agrovýroby s.r.o. 

 

Uznesenie: č. 15/12/2022 

 

Obecnému zastupiteľstvu v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  odkúpenie administratívnej budovy Agrovýroba s.r.o. 

Hlasovanie:  

za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

13.  Rôzne 

 

Starosta obce R. Šoltis predložil na schválenie 

Uznesenie: č. 16/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch 

 

A/ s c h v a ľ u j e  ŽoNFP za účelom realiyácie projektu s názvom Kompostáreň v obci 

Rokycany realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 400 000,- € (podľa rozpočtu projektu)  20000 EUR, t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu 

obce; 

 

Hlasovanie:  
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za: 7 - Rastislav Jarkovský, Patrik, Prusák, Mgr. Marián Dolinský, Jozef Beňko,        

           Ing. Marko Vahovský, Rastislav Frič, Peter Šoltis ml. 

proti:0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci súhlasili so spracovaním žiadosti NFP a vyplatení odmeny na začatie realizácie 

projektu v hodnote 1000,00 € a v prípade schválenia projektu doplatenie odmeny v hodnote 

1500.00 € + DPH. 

 

 Interpelácie poslancov,  Diskusia 

 

     Pán starosta obce vymenoval za zástupcu starostu obce pána Rastislava Jarkovského na 

obdobie 2022 -2026, ktorý vymenovanie s úctou prijal. 

 

 

 

 

Záver 

     Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu  účasť a ukončil  

II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku 

 

                                                                                                                

                                                                                                                Róbert Šoltis     

                                                                                                                  starosta obce                                                                 

 

Overovatelia zápisnice:   

  

     

         Rastislav Jarkovský                                   Patrik Prusák 

              

 

 

Vyhotovil: PhDr. Miroslava Paľuchová 


