Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 08. júna 2016
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 8. 6. 2016
5. Voľba kontrolóra obce
6. Úprava rozpočtu obce
7. Dodatok zmluvy o dotácii OŠK
8. Úprava zásad hospodárenia s majetkom obce
9. Odpredaj obecného majetku
10. Diskusia o pripravovanom projekte vodovodu v obci
11. Akcie v obci
12. Rôzne, diskusia
13. Záver
Bod č. 1 – 2 Otvorenie verejného zasadnutia OZ a schválenie programu
rokovania
Po otvorení verejného zasadnutia, starosta oboznámil prítomných s návrhom
programu verejného zasadnutia. Program zasadnutia bez pripomienok.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia – schválený.
Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
Zapisovateľka:

Janka Potúčková, Andrej Hnilica
Ing. Ľuboslava Škojcová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
Bod č. 4 Kontrola uznesení
Uznesenie č. 4/2016 – OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému
účtu obce Rohov za rok 2015

Uznesenie č. 5/2016 – OZ schválilo záverečný účet obce Rohov za rok 2015 – bez
výhrad
Uznesenie č. 6/2016 – OZ schválilo vysporiadanie schodku rozpočtu.
Uznesenie č. 7/2016 – OZ schválilo čerpanie rezervného fondu
Uznesenie č. 8/2016 – OZ schválilo zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2016
nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi PZ Senica – Pole a obcou
Rohov
Uznesenie č. 10/2016 – OZ schválilo návrh zmluvy o spolupráci
Uznesenie č. 11/2016 – OZ schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní
audítorských služieb
Uznesenie č. 12/2016 – OZ schválilo súhlasí so zapojením sa Obce Rohov do výzvy
na predkladanie žiadostí o NFP
Bod č. 5 Voľba kontrolóra obce
Doterajší kontrolór obce Martina Kováčová (rod. Grófová) sa vzdala funkcie ku dňu
31. 8.2016 z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. Obec preto vypísala výberové
konanie na funkciu kontrolóra. Ponuky prišli dve: od Mgr. Pavla Mihála (Holíč) a od
Kataríny Pavelkovej (rod. Grófovej). Zdalo sa nám rozumnejšie, aby funkciu
kontrolóra vykonával niekto z blízkeho okolia, navyše celé preberanie funkcie bude
oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a po čase sa M. Kováčová môže zase do svojej
funkcie vrátiť.
Bod č.6 Úprava rozpočtu obce
V príjmovej časti:
Navýšenie príjmov o 1 292,54 Eur – dividendy BVS – 1116,68 a príjem od PZ Senica
– Pole nájomné za revír + nájomné za prenajatú miestnosť OŠK
Výdavky:
Z rozpočtovaných bežných výdavkov na
 spoluprácu so združením MAS Záhorie – 1 050,00 – nepoužili sme zatiaľ nič,
ale situácia s dotáciou na vypracovanie stratégie MAS ešte nie je celkom
jasná a preto sa s nimi zatiaľ nebude hýbať. a myslím, že tento rok už ani
nepoužijeme – navrhujem presunúť prostriedky z tejto položky v rámci
bežných výdavkov na všeobecný materiál v rámci potreby obecného úradu,
pri úprave okolia a pod. Nakoľko tam bolo rozpočtované 800 Eur a prekročili
sme o 512,- Eur a myslím, že ešte budeme niečo potrebovať....,
 ošetrenie líp na cintoríne 500 – nebolo rozpočtované, zrezanie nebezpečných
stromov na futbalovom ihrusku 300 €.
 v rámci presunov medzi položkami máme ešte rozpočtované 400 Eur na
opravu chodníka – Kozma, tiež nepoužité – môžeme presunúť do potrebných
položiek???
 školská jedáleň – kúpa chladničky, nakoľko pri kontrole z hygieny sme boli
upozornení, že nemáme vyhovujúce skladové priestory na čerstvú zeleninu.
Starú chladničku sme použili na uskladnenie čerstvej zeleniny
 je potrebné navýšiť položku, ktorá sa týka vývozu kuchynského odpadu,
nakoľko na začiatku roku bola táto položka rozpočtovaná podľa vtedy platného
cenníka za vývoz kuchynského odpadu, ale ako to už býva v priebehu roku sa
ceny zmenili, samozrejme smerom nahor! Navýšenie o + 150,00 Eur




úprava výdavkov na mzdy (Stano!!!!)
V kapitálovej časti – presun medzi položkami – rozpočtované prostriedky na
úpravu – nepoužité – treba presunúť na nákup prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení – kamerový systém a píla.

Bod č. 7 Dodatok zmluvy o dotácii OŠK
Obecné zastupiteľstvo schválilo pre rok 2016 OŠK dotáciu vo výške 3500€
s dodatkom, že podľa vývoja rozpočtu a funkčnosti spolupráce obce a OŠK sa
dotácia môže navýšiť o ďalších 500€. OŠK sa zúčastnilo na Dni zeme, brigádnicky
jeho členovia pomáhali dvakrát aj pri stavbe multifunkčného ihriska a dúfame, že
ešte nám pomôžu aj so zavesením sita. V mesiaci jún požiadalo OŠK aj o príspevok
na oslavu 50. výročia založenia futbalového klubu v Rohove. Celkovo teda
predstavuje navýšenie dotácie o 900€.
Bod č. 8 Úprava Zásad hospodárenia s majetkom obce
Podľa článku 4 Zásad: Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce schváleniu obecným
zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie hnuteľných vecí, jednotlivej veci, resp. súboru
vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad 300 Eur. Táto suma sa
ukázala ako neprimerane nízka. Pri každom takomto nákupe by bolo potrebné
zvolávať zasadnutie OZ a schvaľovať k nemu uznesenie. Navrhujem preto zvýšiť túto
sumu na hodnotu 1000€, pričom starosta bude povinný informovať o zámere nakúpiť
v sume od 300€ do 1000€ poslancov tak, aby mal vždy súhlas aspoň 3 z nich.

Bod č. 9 Odpredaj obecného majetku
Jozef Horvát s manželkou požiadali obec Rohov o odpredaj časti parcely 49/1 – cíp
oproti materskej škole (celá parcela má 333m2) za účelom rozšírenia záhrady
a výsadby ovocných stromov.
Bod č. Ostatné, diskusia
Bod č. Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.

Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 16. septembra 2016

Uznesenie č. 13/2016
OZ schvaľuje p. Katarínu Pavelkovú do funkcie kontrolóra obce Rohov s účinnosťou
od 1. októbra 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok: OZ schválilo K. pavelkovú do funkcie kontrolóra obce Rohov.

Uznesenie č. 14/2016
OZ uznesením č. 5/2016 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2016,
rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b,c zákona
č.583/2004 Z.z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu :
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmové operácie :
Príjmy celkom:

7 352,52 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie :
Výdavky celkom:

,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

4 500 ,00 EUR

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu – schválená.
Uznesenie č. 15/2016

OZ schvaľuje doplnok Zmluvy o dotácii OŠK ktorým sa mení poskytnutá suma na
4560€.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok: Doplnok zmluvy – schválený.
Uznesenie č. 16/2016
OZ schvaľuje zmenu zásad hospodárenia s majetkom obce Rohov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok:
Uznesenie č. 17/2016
OZ berie na vedomie žiadosť Jozefa Horvátha a jeho manželky o odkúpenie časti
parcely 49/1.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok:

Uznesenie č. 17/2016
OZ uznesením č. 17/2016 súhlasí so zapojením sa Obce Rohov do výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP, ktorá je zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti
verejných budov, č. výzvy : „ “,
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok: Zapojenie do výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

