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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 30. júna 2017
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 03. 05. 2017
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
6. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2016
7. Tvorba rezervného fondu
8. Čerpanie rezervného fondu
9. Audit obce za rok 2016
10. Zmena rozpočtu obce 2017
11. VZN odpady
12. VZN školné
13. Odpredaj obecného majetku
14. Rôzne, diskusia
15. 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:

Peter Rybnikár, Marcela Ravasová
R. Ravas

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
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Bod č. 4 Kontrola uznesení
Uznesenie č. 7/2017 – OZ zobralo na vedomie zmenu rozpočtu vykonanú
rozpočtovým opatrením starostu č. 1
Uznesenie č. 8/2017 – OZ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
Uznesenie č. 9/2017 – OZ schválilo otváracie hodiny Kaviarne Rohováčik
Uznesenie č. 10/2017 – OZ schválilo prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v
Rohove
Uznesenie č. 11/2017 – OZ schválilo zmluvu medzi DSS NN _ Tatry Sympatia a
obcou Rohováčik
Uznesenie č. 12/2017 – OZ schválilo zmluvu o poskytnutí dotácie OZ Jednota
dôchodcov
Uznesenie č. 13/2017 – OZ schválilo dodatok č. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
OZ OŠK Rohov a obcou Rohováčik
Uznesenie č. 14/2017 – OZ schválilo cenu 1m2 pozemku typ ostatné plochy
Bod č.5 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu
obce za rok 2016
Podľa Zákona 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, paragrafu
16 po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce. Obec finančne usporiad svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky
svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Návrh záverečného účtu
bol zverejnený na úradnej tabuli 31. mája 2017.
Záver stanoviska hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce za rok
2016:
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v
súlade príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Rohov. Vzhľadom na to, že
hospodárenie obce bolo v roku 2016 prebytkové, možno konštatovať, že obec
vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Rohov
za rok 2016 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom
bez

výhrad.

V Rybkách, dňa 19.06.2017 Katarína Pavelková Hlavný kontrolór obce
Celé znenie stanoviska je prístupné na obecnom úrade v čase úradných hodín
a bude zverejnené aj na web stránke obce.

Zápisnica zo zasadnuta Z obce Rohov dňa 30.júna 2017 v kultúrnom dome

3/8

Bod č.7 Tvorba rezervného fondu
Prebytok rozpočtu v sume 10 947,81 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,
navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

10 947,81 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 2 546,32 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
EUR,
navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

2 546,32 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú :
a)nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na
stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 285,27 EUR
b) úprava hospodárenia + 35,50€
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 13 244,36 EUR.
Bod č.8 Čerpanie rezervného fondu
Podľa § 10 ods. 9 zák. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec
použiť prostriedky z rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce. Vzhľadom k tomu budú prostriedky
rezervného fondu použité na opravu havarijného stavu miestnej materskej školy.
A časť nevyčerpaných prostriedkov sa použije na rozpočtovanú splátku istiny
Komunál univerzálneho úveru z roku 2003. Nesplatená istiny úveru ku koncu roku
2016 je 15 655,98 Eur. Úver je splatný 30. júna 2023.
Bod č.9 Audit obce
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného Zákona 432/2002 o
účtovníctve. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa
rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými
prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných
zdrojov financovania. (prečítať záver audítorky)
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Bod č. 10 Zmena rozpočtu obce
Príjmová časť – dotácia MF SR na verejné osvetlenie(13 500€), dotácia ÚPSVaR –
Šanca na zamestnanie (3600€), dotácia zmena územného plánu(4800€), predaj
obecného majetku – Horváthová(147€), tvorba rezervného fondu (13244€),
Výdavková časť – spoluúčasť územný plán(1200€), spoluúčasť na osvetlení (1500€),
odstránenie havarijného stavu strechy (10000€), šanca na zamestnanie (3780€)
Bod č. 11 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 3. mája 2017. V zákonom stanovenej
lehote 10 dní neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky a ktorých by bolo potrebné
hlasovať a navrhujem preto schváliť toto VZN v pôvodnom znení.
Bod č. VZN školné
Bod č.12 Odpredaj obecného majetku
Obec Rohov zverejnila dňa 10. mája 2017 na úradnej tabuli zámer odpredať majetok
obce. Žiadosť o kúpu obecného majetku podala Jana Horvátová, bytom Rohov 48.
Majetok je obecný pozemok, parc.č. 49/3 k.ú. Rohov označenej geometrickým
plánom č. 853/2016 vo výmere 147 m2, ktorá vznikla odčlenením od parc. č. 49/1 zapísanej na liste vlastníctva č.677 vo výmere 333 m 2. Osobitným zreteľom je odpredaj
pozemku v blízkosti záhrady prislúchajúcej k rodinnému domu č.48, charakteru ostatné plochy, ktorý nie je stavebným pozemkom, zasahuje do pozemku vo vlastníctve
žiadateľov a je pre obec nepotrebný.
Ústne bola starostovi obce vznesená jediná pripomienka, týkajúca sa osudu stromov,
ktoré sú na pozemku vysadené. Žiadateľ sa vyjadril, že pozemok bude využívať ako
záhradu a sám tam vysadí stromy ovocné. Iné pripomienky počas doby zverejnenia
na úradnej tabuli a www.rohov.sk v zákonom predpísanej lehote 15 dní, neboli voči
predaju obecného majetku vznesené.
Bod č.13 Rôzne, diskusia

Bod č. Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2017
Uznesenie č. 15/2017
OZ uznesením č. 15/2017 zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému
účtu obce Rohov za rok 2016
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra.
Uznesenie č. 16 /2017
OZ uznesením č. 16/2017 schvaľuje záverečný účet obce Rohov za rok 2016 – 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. 17/2017
OZ uznesením č. 17/2017 schvaľuje prebytok 10 947,81 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, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

10 947,81 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 2 546,32 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2 546,32 EUR,
navrhujeme použiť na :

-

tvorbu rezervného fondu

2 546,32 EUR
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú :
 nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na
stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume
285,27 EUR


úprava hospodárenia + 35,50

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 13 244,36 EUR.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Tvorba rezervného fondu za rok 2016 – schválená.
Uznesenie č. 18/2017
OZ uznesením č. 18/2017 schvaľuje čerpanie rezervného fondu:
Čerpanie RF – bežné výdavky na odstránanie havarijného stavu strechy Materskej
školy Rohov v roku 2017 v sume …10 000 Eur.
Čerpanie RF – splátku istiny Komunál univerzálneho úveru v sume 3000 Eur
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Čerpanie rezervného fondu – schválené.
Uznesenie č. 19/2017
OZ uznesením č. 19/2017 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2017,
rozpočtovým opatrením č. 3 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 :
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Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmové operácie :

EUR
EUR
EUR

Príjmy celkom:

35291€

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie :

EUR
EUR
EUR

Výdavky celkom:

16 480€

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu – schválená.
Uznesenie č. 20/2017
OZ uznesením č. 20/2017 zobralo na vedenie správu audítora
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie správu audítora.
Uznesenie č. 21/2017
OZ uznesením č. 21 schaľuje doplnok v VZN o poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: VZN bolo schválené.
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Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje predaj časti obecného pozemku, parc.č. 49/3 k.ú. Rohov označeného geometrickým plánom č. 853/2016 vo výmere 147
m2, ktorý vznikol odčlenením od parc. č. 49/1 vo výmere 333 m 2 zapísanej na liste
vlastníctva č.677 vedenom na Okresnom úrade Senica, katastrálny odbor, 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. 147€ (slovom stotridštyridsaťsedem Eur) za nehnuteľnosť. Podpísaním kúpnej zmluvy je poverený starosta
obce.
Termín kúpy: do 31. augusta 2017
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Predaj obecného pozemku Jane Horváthovej bol schválený.

Zápisnica zo zasadnuta Z obce Rohov dňa 30.júna 2017 v kultúrnom dome

