Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 21. marca 2016
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 11. 12. 2015
5. Správa kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v roku 2016
6. Zmena rozpočtu
7.Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
8. Nájomná zmluva Obec Rohov a PZ Senica - pole
9.Plánované akcie v obci
10.Diskusia
11.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:

poslancov
0 poslancov
0 poslancov

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

Jana Potúčková, Mgr. Andrej Hnilica
Ľuboslava Škojcová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – .
Bod č. 4 Kontrola uznesení
Uznesenie č. 23/2015 – OZ zobrala na vedomie stanovisko kontrolóra k návrhu
rozpočtu na rok 2016
Uznesenie č. 24/2015 – OZ schválilo rozpočet na rok 2016
Uznesenie č. 25/2015 – OZ zobralo na vedomie rozpočty na roky 2017 - 2018
Uznesenie č. 26/2015 – OZ schválilo VZN o nakladí s odpadmi

Uznesenie č. 27/2015 – OZ schválili VZN o miestnom poplatku za vývoz kO
Uznesenie č. 28/2015 – OZ schválilo rozsah funkcie starostu na 80 percent
Uznesenie č. 29/2015 – OZ určilo plat starostu v rozsahu jeho funkcie
Uznesenie č. 30/2015 – OZ schválilo proces obstarávania a schvaľovanie zmien ÚP
obce Rohov
Uznesenie č. 31/2015 – OZ schválilo zmeny rozpočtu na rok 2015
Bod č. 5 Správa kontrolóra obce
Bod č. 6 Zmena rozpočtu obce
Vysvetlenie – príjmová časť – navýšenie príjmov o nezaplatené pohľadávky obce
z roku 2015, ktoré boli uhradené na účet obce v roku 2016:
- faktúra 4 600,00 Eur – prenájom priestorov
- 572,04 Eur – DzN stavby
- 114 – transfer zo ŠR navýšenie prostriedkov na voľby
- 272 – transfer zo ŠR – predškoláci v roku 2016
- vzhľadom k tomu, že sa zmenilo účtovanie a vykazovanie rozpočtových
príjmov je potrebné upraviť príjmovú časť rozpočtu o platbu rodičov,
zamestnancov, cudzích stravníkov za odobrané jedlá v ŠJ MŠ a taktiež o
príspevok zo SF, platba za odobrané jedlá v minulých rokoch vstupovala do
nerozpočtovanej časti výkazov - 4500
- výdavková časť – v nadväznosti na príjmy zo ŠR, ktoré sa viažu na volebné
výdavky, úprava taktiež výdavkov na voľby
- úprava mzdových výdavkov – spoluúčasť obce na mzdách zamestnancov,
ktorí pracujú v programe „Šanca na zamestnanie“ – ÚPSVaR,
- nákup – 461 drez ŠJ MŠ
- nákup – 205 – nákup Metabo „doťahovačka“
- vzhľadom k tomu, že sa zmenilo účtovanie a vykazovanie rozpočtových
príjmov zmenilo sa aj účtovanie a vykazovanie rozpočtových výdavkov je
potrebné upraviť aj výdavkovú časť rozpočtu o potraviny, ktoré sa nakupujú
do ŠJ MŠ – v minulých rokoch nákup potravín predstavoval nerozpočtované
výdavky
- výdavky na potraviny – 4500
Bežné príjmy: 11 067,00 Eur
Bežné výdavky: 5 608,00 Eur
Bod č. 7
Zmluva o prenájme priestorov medzi obecou Rohov a PZ Senica pole
Bod č. 7 Plánované akcie v obci
Bod č. 8 Ostatné, diskusia
Bod č. 13 Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.

Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 21. marca 2016
Uznesenie č. 1/2016
OZ zobralo na vedomie správu kontrolóra
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie správu kontrolóra
Uznesenie č. 2/2016
OZ uznesením č. 2/2016 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2016,
rozpočtovým opatrením č. 1 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 :
11 067,00 EUR
Kapitálové príjmy :
0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :
0,00 EUR
Príjmy celkom:

11 067,00 EUR

Bežné výdavky :
5 608,00 EUR
Kapitálové výdavky :
0,00 EUR
Finančné výdavkové operácie : 0,00 EUR
Výdavky celkom:

5 608,00 EUR

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu –
Uznesenie č. 3/2016
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi PZ Senica –
Pole a obcou Rohov
za:
poslancov
proti:
poslancov
zdržalo sa:
poslancov

Uznesenie č. 3/2016
OZ v Rohove po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 3 ods.1 s poukazom na § 4 ods.
1zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskroších predpisov
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomerov
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu obce Rohov
takto:
starosta obce Rohov sa na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o prvnom
postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
zaraďuje do 1. platovej skupiny, t. j. 1,49 – násobok priemernej mesačnej mzdy v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok, pričom takto vypočítaný plat sa v súlade s
uznesením č.
27/2015 obce Rohov upravuje takto:
883,- Eur x 1,49 = 1 316,- Eur a z toho 80 % = 1 053,- Eur mesačne s účinnosťou od
1. marca 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:
Výsledok:

poslancov
0 poslancov
0 poslancov

