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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 27. septembra 2017
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 30. 06. 2017
5. Zmena rozpočtu obce 2017
6. VZN školné
7. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
8. Rôzne, diskusia
9. 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:
Zapisovateľ:

Marcela Ravasová, Jana Potúčková
R. Ravas

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. 15/2017 zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému
účtu obce Rohov za rok 2016
OZ uznesením č. 16/2017 schvaľuje záverečný účet obce Rohov za rok 2016 – bez
výhrad.
OZ uznesením č. 17/2017 schvaľuje tvorbu rezervného fondu
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OZ uznesením č. 18/2017 schvaľuje čerpanie rezervného fondu:
OZ uznesením č. 19/2017 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2017,
rozpočtovým opatrením č. 3
OZ uznesením č. 20/2017 zobralo na vedenie správu audítora
OZ uznesením č. 21 schaľuje doplnok v VZN o poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 22 schvaľuje predaj časti obecného
pozemku
Bod č. 5 Zmena rozpočtu obce
Príjmová časť – príjem z predaja pozemku 147€ a presuny v rámci výdavkov.
Bod č.6 VZN o určení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Nemení sa výška príspevku, zostáva stále 10€, príspevok sa nebude uhrádzať len za
obdobie počas letných prázdnin. Doteraz s prepočítavala výška príspevku vždy, keď
v mesiaci bola škôlka zatvorená.
Bod č.8 Inventazizácia
Tak ako každý rok sa ku koncu kalendárneho roku musí vykonať inventarizácia
majetku obce.
Bod č.9 Rôzne, diskusia

Bod č. 10. Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2017
Uznesenie č. 23/2017
OZ uznesením č. 23/2017 zobralo na vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostu obce č.4
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie zmenu rozpočtu.
Uznesenie č. 24 /2017
OZ uznesením č. 24/2017 schvaľuje VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v
materskej škole Rohov
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov
Výsledok: VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole Rohov–
schválené.
Uznesenie č. 25/2017
OZ uznesením č. 25/2017 berie na vedomie príkaz starostu na vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov obce Rohov za rok 2017
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ zobralo na vedomie príkaz starostu na vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov obce Rohov za rok 2017.
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