
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 21. 03. 2016
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
6. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2015 
7. Zmena rozpočtu
8. Akcie v obci
9. Zmluvy – Nájomná zmluva poľovníci, Zmluva o spolupráci – Zberné stoisko, Envi
Pak – separovaný zber, Dodatok – Zmluva audit
10. Rôzne, 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:  5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Renátus Šimandl, Marcela Ravasová
Zapisovateľka:  Ing. Ľuboslava Škojcová

Hlasovanie:

Za:  5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.

Bod č. 4 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 1/2016 – OZ zobrala na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 2/2016 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 1. rozpočtovým opatrením.
Uznesenie č. 3/2016 – OZ schválilo PHSR obce Rohov na roky 2015 -2020.



Bod č.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce za
rok 2015

Hlavný  kontrolór  obce Mgr.  Martina  Kováčová  sa  zasadnutia  OZ  nezúčastnila  zo
zdravotných  dôvodov.  Svoje  stanovisko  k záverečnému  účtu  poslala  všetkým
poslancom  a zároveň  požiadala  Ing.  Ľuboslavu  Škojcovú  aby  verejne  predniesla
záver jej stanoviska.

Záver stanoviska hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce za rok
2015:

Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2015 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 

Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o  obecnom  zriadení  a  v  súlade  s  ustanovením  §  16  ods.  9  zákona  č.583/2004  Z.  z.  o
rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 19.
mája  2016,  spôsobom  v  obcí  obvyklým  čo  je  viac  ako  15  dní  pred  jeho  prerokovaním
v obecnom zastupiteľstve. 

Odporúčam  Obecnému  zastupiteľstvu  v  Rohove  uzatvoriť  návrh  záverečného  účtu  obce
Rohov za rok 2015 výrokom, 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Rohove, dňa 30. mája 2016, Mgr. Martina Kováčová, hlavný kontrolór obce Rohov

Celé  znenie  stanoviska  je  prístupné  na  obecnom  úrade  v čase  úradných  hodín  a bude
zverejnené aj na web stránke obce.

Bod č.  Zmena rozpočtu obce

Príjmová a výdavková časť – zmena kódu zdrojov. Presun rovnakej sumy v príjmovej
a výdavkovej časti, čo sa týka príjmu za stravu detí, zamestnancov a výdavkov za
nákup potravín.
Výdavková  časť  –  po  schválení  zmluvy  o  spolupráci  –  Zberné  stoisko  potrebné
navýšenie položky všeobecných služieb o 2 000,- EUR. Vypracovanie projektov na
obnoru a rekonštrukciu materskej školy, projektu na zberné stoisko a rekonštrukciu
multifunkčného ihriska. 

Bod č. Akcie v obci

Bod č. Zmluvy 

Nájomná zmluva medzi  PZ Senica – Pole a Obcou Rohov – využívanie priestorov
v šatňovom pavilóne na umiestnenie mraziaceho boxu a spoločenskej miestnosti na
zasadnutia PZ. 



Zmluva o spolupráci – 

Zmluva EnviPak – podľa nového zákona o odpadoch účinného od 01. júla 2016 musí
každá obec uzatvoriť zmluvu s organizáciou, ktorá bude zabezpečovať separovaný
zber v obci. 

Dodatok č. 1 – Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

Bod č. Rôzne, diskusia

Mapový portál  –  ponuka vstupné náklady 500 Eur,  aktualizácie prebiehajú každý
týždeň. 
BVS – máme k dispozícii vyhotovený projekt na vodu.
Je na zváženie rozdelenie projektu na menšie časti. 

Bod č.  Ostatné, diskusia

V diskusii vystúpila pani Mgr. Krčová – vzniesla námietku voči miestu, ktoré je už dlhé
roky  v obci  určené  a využívané  ako  miesto,  kde  sú  umiestnené  kontajnery  na
objemový, železný a drobný stavebný odpad. Svoj názor vyjadrila v liste, ktorý bol
doručený do podateľne obecného úradu a príslušným inštitúciam – odbor životného
prostredia  OÚ  Senica  a SOÚ  v Senici.  Podľa  jej  vyjadrenia  sa  z kontajnerov  šíri
zápach,  sú  prašné a zdržujú  sa  v nich  hlodavci,  preto  žiada  obec  aby  kontajnery
umiestnila na iné vyhradené miesto. 
Starosta Mgr. Roman Ravas -  jej vysvetlil,  že všetky povolenia, ktoré sú potrebné
k prevádzkovaniu zberného stoiska, na vybudovanie ktorého budeme žiadať dotáciu
z MŽP SR budú vybavené. Podľa jeho názoru vznesené argumenty p. Krčovej nemajú
opodstatnenie,  nakoľko  kontajnery  sú  na  určenom  mieste  už  dlhé  roky,  plnia
funkciu  na  ktorú  boli  určené a o tom,  že  by  sa  tam šíril  zápach,  hlodavci  a bola
zvýšená prašnosť nemá žiadnu vedomosť. 
Zároveň p. Krčovej prisľúbil, že pri projektovaní zberného stoiska bude dbať na to,
aby  podľa  možnosti  boli  kontajnery  umiestnené  čo  najviac  k budove  obecného
úradu  a tým  sa  minimalizoval  pohľad  od  susednej  terasy  domu  p.  Krčovej  na
kontajnery alebo im navrhol aby si navýšili oplotenie. 
riešime zmluvu a nemáme povolenia, oslovené inštitúcie, nie je povolenie na ihrisko,
…. 
Dostali sme dotáciu, zberný dvor tu funguje už roky, hneď po naplnení kontajnera
ho technické služby odvezú. 
Všetky pripomienky sa vyriešia zberným stojiskom. Starosta osloví projektanta aby
boli  kontajnery  orientované  priamo  k budove  a  aby  boli  čo  najmenej  vidieť  od
menovanej. Keď bude projekt pripravený, bude k nahliadnutiu na obecnom úrade. 
Ihrisko  –  bolo  pôvodne  brané  ako  rekonštrukcia,  preto  sa  to  ani  neriešilo  cez
projekt. Po oficiálnom spustení ihriska do prevádzky bude vypracovaný a schválený
prevádzkový  poriadok  ihriska.  Doteraz  nebolo  v  našej  obci  detské
a multifunkčnéihrisko, takže teraz je super, že konečne bude k dispozícii pre deti v
našej obci chránený, uzatvorený objekt. 
Pán Bc. Ján Kadič – zhrnul doterajšiu spoluprácu futbalistov s obecou. Futbalisti sa
zúčastnili Dňa Zeme a dvoch brigád pri výstavbe ihriska. Poďakoval sa za zrezanie
čerešní,  ktoré  už  boli  v takom  stave,  že  mohli  ohroziť  prípadných  prítomných



občanov na futbalovom ihrisku.  Presný termín ešte nie je určený, ale futbalový klub
by  chcel  v spolupráci  s obcou  a poľovníkmi  posledný  júlový  víkend  usporiadať
exebičný  zápas  k 50.  výročiu,  kde  budú  pozvaní  všetci,  ktorí  sa  zúčastňovali
a zúčastňujú na dianí v miestnom futbalovom klube.
Starosta Mgr. Roman Ravas – oboznámil prítomných s ponukou, ktorú sme dostali od
firmy,  ktorá  sa  zaoberá  katastrálnymi  mapami.  Ponúkli  nám  portál,  ktorý
elektronicky zobrazuje intravilán a extravilán obcí, prepracovaný cez rôzne úrovne –
napr. inžinierske siete, priamo ohraničené hranice parcelových čísiel s ich majiteľmi
a pod. Po zakúpení licencie, čo je otázkou voľných finančných prostriedkov, bude
portál  zverejnený  aj  na  našej  web  stránke a bude k dispozícii  všetkým  občanom
obce. 
30. septembra 2016 bude uzatvorené prvé kole výzvy na vybudovanie vodovodov.
Nakoľko máme k dispozícii vypracovaný projekt vodovodu, chceli by sme sa do tejto
výzvy prihlásiť. Starosta sa stretol s projektantom, ktorý tento projekt vypracoval
a ten mu navrhol aby sme projekt vodovodu rozdelili na dve časti. Prvú časť, ktorú
by zahŕňala hornú časť dediny po DSS a druhú časť od DSS po spodnú časť dediny.
Je to na zváženie a dlhú diskusiu, nakoľko spoluúčasť obce je 5 %, čo je pomerne
veľká čiastka. Musel by s zobrať úver a tým by sa obec zadĺžila. 

Bod č. Záver

Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.



Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 08. júna  2016

Uznesenie č. 4/2016

OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce Rohov za
rok 2015

Hlasovanie:

Za:   5  poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra.

Uznesenie č. 5/2016

OZ uznesením č. 5/2016 schvaľuje záverečný účet obce Rohov za rok 2015 – bez
výhrad.

Hlasovanie:

za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Záverečný účet obce Rohov za rok 2015 – schválený bez výhrad. 

Uznesenie č. 6/2016

OZ uznesením č.  6/2016 schvaľuje aby schodok  rozpočtu v sume 3 927,85 Eur,
zistený podľa ustanovenia § 10 ods.  3 písm.  a)  a  b)  zákona č.  583/2004 Z.z.  o
rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  bol  vysporiadaný  zo  zostatku  finančných
operácií vo výške 3 927,85 Eur.

Zostatok finančných operácií v sume 9 830,27 Eur bol použitý na: 



 vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu 3 927,85 Eur

 tvorbu rezervného fondu 5 352,52 Eur

OZ na základe uvedených skutočností navrhuje  skutočnú tvorbu rezervného fondu
za rok 2015 vo výške 5 352,52 Eur. 

Hlasovanie:
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Tvorba rezervného fondu za rok 2015 – 

Uznesenie č. 7/2016

OZ uznesením č. 7/2016 schvaľuje čerpanie rezervného fondu:

Čerpanie RF – kapitálové výdavky v roku 2016 v sume 5 352,52 Eur.

Hlasovanie:

za:  poslancov
proti: poslancov
zdržalo sa: poslancov

Výsledok hlasovania: Čerpanie rezervného fondu – 

Uznesenie č. 8/2016

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 :             ,00 EUR
Kapitálové príjmy :            0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :        0,00 EUR

Príjmy celkom: 7 352,52 EUR

Bežné výdavky :             ,00 EUR
Kapitálové výdavky :           0,00 EUR
Finančné výdavkové operácie :    0,00 EUR

Výdavky celkom:  4 500 ,00 EUR



Hlasovanie:

za:  poslancov
proti:  poslancov
zdržalo sa:  poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu – schválená.

Uznesenie č. 9/2016

OZ schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi  PZ Senica –
Pole a obcou Rohov

Hlasovanie:
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov medzi PZ Senica – Pole a
obcou Rohov – schválená. 

Uznesenie č. 10/2016

OZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci 

Hlasovanie:
Za:  poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: 

Uznesenie č. 11/2016

OZ  uznesením  č.  11/2016  schvaľuje  Dodatok  č.  1  k  zmluve  o  poskytovaní
audítorských služieb

Hlasovanie:

Za:  5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Dodatok č. 1 k poskytovaní audítorských služieb – schválený. 

Uznesenie č. 12/2016



OZ uznesením č. 12/2016 súhlasí so zapojením sa Obce Rohov do  10.  výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a
mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov, č. výzvy : „OPKZP-PO1-SC111-2016-
10“,

Hlasovanie:

Za:  5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Zapojenie do výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – schválený. 


