Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 16. decembra 2017
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 27. 9. 2017
5. Zmena rozpočtu na rok 2017
6. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu obce
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
8. Odpredaj obecného majetku
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu
10. Návrh internej smernice o poplatkoch za zapožičanie majetku obce
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:

Peter Rybnikár, 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
OZ uznesením č. 23/2017 zobralo na vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostu obce č.4

OZ uznesením č. 24/2017 schvaľuje VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v
materskej škole Rohov
OZ uznesením č. 25/2017 berie na vedomie príkaz starostu na vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov obce Rohov za rok 2017
Bod č. 5 Zmena rozpočtu na rok 2017
V mesiaci november starosta rozpočtovým opatrením č. 5 presunul prostriedky
z rezerveného fondu určené na splátku úver na kapitálové výdavky – spoluúčasť pri
zmene ÚP a na spoluúčasť pri modernizácii VO.
Dotácia Min. dopravy – 2835, + 1665,Dotácia MF SR – 13 500,00 + 1500,00
Zmena rozpočtu v mesiaci december 2017 č. 6
V príjmovej časti – navýšenie o prostriedky z poskytnutých transferov na
predškolákov + 305,- voľby VÚC + 46,00
doplatky DzN, daň za nových psov + 3 ks, a navýšené prostriedky v príjmovej časti
od dôchodcov za stravu. Spolu o 2 530,00
V rámci výdavkov sú potrebné prostriedky na mzdu pre pracovníka cez UPSVaR,
ktoré budú refundované až v roku 2018.
Bod č. 6 Stanovisko kontrolóra k rozpočtu obce
Kontrolór obce K. Pavelková sa zasadnutia zo zdravotných dôvodom nezúčastnila,
starosta prečítal jej stanovisko, ktoré zaslala v elektronickej podobe všetkým
poslancom. S navrhnutým rozpočtom súhlasí a odporúča ho schváliť.
Bod č. 7 Schválenie rozpočtu obce Rohov na rok 2018
Odhadované príjmy sú nižšie, ako minulý rok. Medzi najväčšie dôvody patria: Počet
obyvateľov v našej obci, na ktorých štát prispieva z podielových daní, sa znížil zo 426
na 404 (podľa našich interných údajov je však len 396), odstránením stavieb v
bývalých štátnych majetkoch sa podstatne znížila daň z nehnuteľností. Štát na rok
2017 prisľúbil navýšenie podielových daní o 8-9%, čo však nesplnil. Preto aj
sľubované navýšenie na rok 2018 prijali poslanci s nedôverou a počítajú radšej s
menším príjmom ako je sľubovaný.
Bod č.8 Odpredaj obecného majetku
Odpredaj časti parcely oproti MŠ bol už raz schválený, zistilo sa však, že p.
Horvátová má už teraz prihradené k svojmu pozemku malé časti tejto parcely (16m2)
a musí si aj tie odkúpiť. Preto bolo potrebné prepracovať kúpnu zmluvu a prijať nové
uznesenie.
Bod č.9 Voľba prísediaceho Okresného súdu
P. Jarmila Dubcová má i naďalej záujem plniť na Okresnom súde v Senici funkciu
prísediaceho. S jej funkciou na nasledujúce 4 roky musí súhlasiť obecné
zastupiteľstvo .
Bod č.10 Návrh internej smernice o poplatkoch za zapožičanie majetku obce

Obec vlastní stroje a prístroje, niektoré by mohla v prípade potreby zapožičať
občanom. Motorovú pílu a krovinorez musí obsahovať zaškolený pracovník obce a
občan platí za réžiu, za zapožičanie samostaného iného prístroja obec musí stanoviť
primeraný poplatok.
Obec zapožičiava aj inventár KD a kaviarne Rohováčik, je potrebné stanoviť cenu za
zničený resp. poškodený inventár (pohár, tanier....) napr. ako hodnotu jedného kusu.
Za zapožičanie 1 ks obrusu by bolo vhodnejšie vyberať poplatok a z toho uhrádzať
napr. pranie, žehlenie a pod.
Poslanci nech si skúsia premyslieť, starosta obce vypracuje návrh a o tom sa potom
bude diskutovať.
Bod č.10 Akcie v obci
Obec získala dotáciu na výmenu 30 ks verejného osvetlenia za LED. Výmena
svietidiel začne postupne prebiehať hneď ako to umožnia poveternostné podmienky.
Spoluprácu prisľúbil R. Hurbanič, plošinu poskytnú TS Senica.
Občianske združenie MAS Záhorie, ktorého členom je naša obec od r. 2015, získalo
štatút miestnej akčnej skupiny. Vďaka tomu by mala naša obec získať dotáciu cca 30
000€, ktorú chce investovať do rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Obec tento rok podala už tretiu žiadosť o príspevok na rekonštruciu kultúrneho domu.
Zahrnuté je v nej zateplenie, výmena okien a dverí a tiež kúrenia. Kedy bude výzva
vyhodnotená nevieme, predpokladáme že na jar 2018.
27.januára sa uskutoční tradičná fašiangová zabíjačka.
26. decembra prebehne pinpongový turnaj o pohár starostu obce.
Bod č.10 Diskusia
M. Ravasová navrhla zorganizovať posedenie posledný deň v roku v KD, Jednota
dôchodcov zase navrhuje svoje posedenie v Rohováčiku. Pokúsia sa dohodnúť, či
obe posedenia nespojiť do jedného spoločného.
P. A. Jobb požiadal o vysvetlenie svojej požiadavky súvisiacej so zmenami a
doplnkami územného plánu. Starosta vysvetlil, že ÚP bol vypracovaný v r. 2002, i
keď obec do 500 obyvateľov ho nepotrebuje. Obci to komplikuje situáciu, lebo ak
chce napr. nové stavebné pozemky, musí plán zmeniť, čo je časovo aj finančne
náročné. Na zmenu ÚP obec získala dotáciu 4500€ so spoluúčasťou cca 1500€.
Občania majú možnosť priebežne nahlasovať na OÚ svoje návrhy na zmeny ÚP a
obec je povinná raz za 4 roky ich prerokovať a rozhodnúť sa, či zmeny vykoná alebo
nie. Pripomienka p.Jóbba prišla už v čase, keď ju do navrhovaných zmien nebolo
možné zapracovať.
P. J. Kadič spomenul možnosť vybudovania cesty ku zrekonštruovanej kaplnke,
spýtal sa, či sa o tom uvažuje. Starosta už o tejto možnosti diskutoval s pánom
farárom. Zisťoval aj majiteľov pozemkov, ale presne si ich nepamätá, vie len to, že je
tam jedna širšia parcela a asi 2 užšie, najvhodnejšia by bola najkratšia cesta
(chodník) zrejme zo zámkovej dlažby. Treba však osloviť majiteľov alebo toho, kto
má pozemky v prenájme.
J. Kadič sa spýtal, ako postupuje stavba nového transformátora, lebo OŠK má na
ihrisku problémy s el. energiou. Obec požiadala o výstavbu nového transformátora
už dávno, poskytla aj pozemok a všetku potrebnú súčinnosť. Vydané je už územné
rozhodnutie aj stavebné povolenie, zrejme je to už len otázka finančného krytia zo
strany ZSE.

J. Kadič – upozornil, že OŠK nebola zaplatená celá výška dotácie z rozpočtu obce.
Starosta vysvetlil, že kvôli nečakaným a neplánovaných výdavkom obec časť dotácie
neuhradila, ale doplatí ju na začiatku roku 2018.
J. Kadič informoval, že na ihrisku je potrebné prejsť stromy v areáli, vyrezať všetky
ktoré sú nebezpečné a vysadiť tuje.
J. Kadič a p. M. Ravasová upozornili, že na internete nie sú zverejnené zápisnice, čo
starosta sľúbil ihneď napraviť.
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.

Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 16. decembra 2017
Uznesenie č. 26/2017
OZ uznesením č. 26/2017 zobralo na vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostu obce č.5
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie zmenu rozpočtu.
Uznesenie č. 27/2017
OZ uznesením č. 27/2017 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2017,
rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b,c zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu :
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmové operácie :

2 530,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Príjmy celkom:

2 530,00 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie

1 200 ,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Výdavky celkom:

1 200,00 EUR

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania:
OZ uznesením č. 27/2017 schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017.

Uznesenie č. 28/2017
OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k návrhu
rozpočtu na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2018 – 2019– 2020
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

poslancov
poslancov
poslancov

Výsledok hlasovania:
OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k návrhu
rozpočtu na rok 2018.
Uznesenie č. 29/2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
- zverejnený dňa 1.12.2017
- pripomienky do 15 .12.2017
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 29/2017 schvaľuje rozpočet obce Rohov na rok
2018, bez programovej štruktúry.
Príjmy vo výške:

155 397,00 EUR

z toho


bežné príjmy

152 857,00 EUR



kapitálové príjmy



finančné príjmy

Výdavky vo výške

0,00 EUR
2500,00 EUR
153 880,00EUR

z toho


bežné výdavky



kapitálové výdavky

0,00 EUR



finančné výdavky

2500,00 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:

5 poslancov
0 poslancov

151 380,00EUR

Zdržalo sa:

0 poslancov

Výsledok: Rozpočet na rok 2018 – schválený.

Uznesenie č. 30/2017
Obec Rohov je doposiaľ výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastre
nehnuteľností vedenom OÚ Senica, KO Senica LV č. 677 pre obec a katastrálne územie Rohov a to pozemku CKN p.č. 49/1, druh pozemku ostatné plochy, plocha vo výmere 333 m2 v celosti (1/1). Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje predaj
časti obecného pozemku, v zmysle geometrického plánu číslo 110/2016 v celosti kupujúcemu do vlastníctva tieto nehnuteľnosti:
• diel 5 vo výmere 11 m 2, odčlenený v zmysle geometrického plánu 110/2016 z CK
p.č. 49/1 do CKN p.č. 48 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 291 m 2
• diel 7 vo výmere 5 m2 , odčlenený v zmysle geometrického plánu 110/2016 z CK
p.č. 49/1 do CKN p.č. 49/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2
• diel 9 vo výmere 147 m2, ktorý tvorí novovytvorenú CKN p.č. 49/3 druh pozemku
ostatné plochy vo výmere 147 m2, odčlenenú v zmysle geometrického plánu
110/2016 z CK p.č. 49/1.
podľa § 9a ods.8 písm.e), zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom
osobitným zreteľom je odpredaj časti obecného pozemku, charakteru ostatné plochy,
ktorý nie je stavebným pozemkom a je pre obec nepotrebný, Jane Horvátovej, trvale
bytom Rohov 48. Cena pozemku je stanovená na 1,00 €/m 2, t.j. 163€ (slovom stošesťdesiatri Eur) za nehnuteľnosť. Podpísaním kúpnej zmluvy je poverený starosta
obce.
Termín kúpy: do 31. decembra 2017
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Predaj obecného pozemku Jane Horváthovej bol - schválený.

Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 32/2017 schvaľuje kandidáta do
funkcie prísediaceho na pojednávania v trestných veciach na Okresnom
súde v Senici, v zmysle § 140 z. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov a doplnkov, volebné obdobie 2018 – 2021

Hlasovanie:
Za:

5 poslancov

Proti:
Zdržalo sa:

0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Kandidát do funkcie prísediaceho na pojednávanie v trestných veciach na
OS v Senici – Jarmila Dubcová – schválená.

