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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 03. mája 2017

Program

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 10. 02. 2017
5. Zmena rozpočtu
6. Schválenie otváracích hodín obecnej kaviarničky
7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
8. Návrh doplnku VZN o poplatku sa komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Zamestnávateľská zmluva medzi NNTatry – Sympatia a obcou Rohov
10. Zmluva o dotácii medzi obcou Rohov a OZ Jednota dôchodcov Rohov
11. Dodatok k zmluve o dotácii medzi obcou Rohov a OŠK Rohov
12. Predaj obecného majetku – cena pozemkov
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:  4 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: Andrej Hnilica, Jana Potúčková
Zapisovateľka:  Marcela Ravasová

Hlasovanie:

Za:  4 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.

Bod č. 4 Kontrola uznesení
Uznesenie č 1/2017 OZ schválilo nájomnú zmluvu medzi OŠK Rohov a obcou Rohov
Uznesenie č 2/2017 OZ schválilo zmluvu o poskytnutí dotácie OŠK Rohov
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Uznesenie č 3/2017 OZ schválilo zmluvu o poistení majetku obce Rohov
Uznesenie č 4/2017 OZ zobralo na vedomie zásady odmeňovania poslancov obce
Rohov
Uznesenie č 5/2017 OZ zobralo na vedomie organizačný poriadok obce Rohov
Uznesenie č 6/2017 OZ zobralo na vedomie poriadok odmeňovania zamestnancov
obce Rohov

Bod č. 5 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  –  obec  sa  chce  ukázať  o  príspevok  na  rekonštrukciu  KD  z
Environfondu (minulý rok bola výzva na rekonštrukciu KD cez PPA, do ktorej sa obec
zapojila, zrušená). Environfond má kritéria nastavené veľmi prísne (takmer ako pre
pasívnu budovu) a preto sa musí projekt prepracovať (zmenila sa aj výška dotácie z
150000€ v PPA na 200000€ cez EF)

Bod č. 6. Schválenie otváracích hodín obecnej kaviarničky

Otváracie  hodiny  obecnej  kaviarničky  boli  navrhnuté  s  ohľadom  na  to,  že  obec
nenašla  stáleho  zamestnanca  a  bude  musieť  využívať  viacerých  brigádnikov  –
študentov. Nikto nevie, ako budú obyvatelia obce kaviarničku navštevovať a preto je
možné, že sa otváracia doba ešte zmení (skráti resp. predĺži)

Bod č. 7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Na mutlifunkčnom ihrisku musia platiť určité pravidlá, ktoré sú povinní všetci tí, ktorí
sa na ňom zdržiavajú rešpektovať. Ihrisko zatiaľ nie je úplne uzavreté, chýba vstupná
brána, ktorá bude uzamykateľná.

Bod  č.  8 Návrh  doplnku  VZN  o  poplatku  sa  komunálne  odpady  a  drobné
stavebné odpady

Dodatok VZN umožní tým občanom, ktorí sa v svojej nehnuteľnosti zdržiavajú len
sporadicky(chatári),  aby  nemuseli  platiť  pravidelný  vývoz  komunálneho  odpadu
zbernými  nádobami,  ale  mohli  si  zakúpiť  na  OÚ špeciálne  žlté  vrecia,  ktoré  TS
Senica vždy vyvezú. Vrecia môžu podľa potreby využiť aj ostatní obyvatelia, napr.
vtedy ak jednorázovo vyprodukujú viac odpadu, ako sa im zmestí do zbernej nádoby.

Bod č. 9. Zamestnávateľská zmluva medzi NNTatry – Sympatia a obcou Rohov

Obec Rohov vyšla v ústrety tým svojim zamestnancom, ktorí  si  chcú samostatne
šporiť  na  dôchodok  a  v  súlade  s  možnosťami,  ktoré  stanovujú  príslušné  právne
predpisy, im bude prispievať vy výške 4%. Povolen0 rozpätie je od 2 do 4 %.
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Bod č.  10.  Zmluva o dotácii  medzi  obcou Rohov a  OZ Jednota dôchodcov
Rohov

OZ Jednota dôchodcov požiadala na základe platného VZN o dotáciách z rozpočtu
obce Rohov o príspevok na svoju činnosť. Bude organizovať spoločenské, kultúrne aj
rekreačné pobyty a akcie nielen pre svojich členov, ale aj pre ostatných obyvateľov
obce.

Bod č.11. Dodatok k zmluve o dotácii medzi obcou Rohov a OŠK Rohov

Aby mohlo  OŠK Rohov zabezpečiť  kompletný  servis  pre  svoju  činnosť  (kosenie,
pranie dresov,  zavlažovanie…) požiadalo o navýšenie dotácie  z  rozpočtu obce o
1000€.  Táto  suma  bude  využitá  na  zaplatenie  hospodára,  ktorý  ju  bude
zabezpečovať od júla 2017.

Bod č. 12 Cena za odpredaj obecného majetku

Obec predávala pozemky charakteru ostatné plochy (zvyčajne časti pozemkov, ktoré
mali  občania  „prihradené“)  za  cenu,  ktorá  bola  nižšia,  než  cena  pod  ktorou  bol
pozemok zaradený v majetku obce preto je potrebné cenu zvýšiť.

Bod č. 13

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 03. mája  2017

Uznesenie č. 7/2017

OZ zobralo na vedomie uznesením č. 7/2017  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 zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č.1 starostu
obce vo výdavkovej časti 2300 €, určených na vypracovanie projektu rekonštrukcie
kultúrneho domu.

Hlasovanie:

za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu
č. 1

Uznesenie č. 8/2017

OZ  uznesením  č.  8/2017  schvaľuje  zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2017,
rozpočtovým opatrením č. 2 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 :            4 070,85 EUR
Kapitálové príjmy :                   0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :               0,00 EUR

Príjmy celkom: 4 070,00 EUR

Bežné výdavky :            3 940,00 EUR
Kapitálové výdavky :                   0,00 EUR
Finančné výdavkové operácie :            0,00 EUR

Výdavky celkom:            3 940,00 EUR

Hlasovanie:

za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu – schválená.
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Uznesenie č. 09/2017

OZ schvaľuje otváracie hodiny Kaviarničky Rohováčik nasledovne:
PO – NE : 17:00 hod až 21:00 hod. 

Hlasovanie:

za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Otváracie hodiny Kaviarničky Rohováčik – schválené.

Uznesenie č. 10/2016

OZ schvaľuje prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Rohov.

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

Výsledok: Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – schválený.

Uznesenie č. 11/2017

OZ uznesením č.  11/2017 schvaľuje zmluvu medzi  NN Tatry– Sympatia a obcou
Rohov a príspevok zamestnávateľa vo výške 4 percentá z hrubej mzdy.

Hlasovanie:
za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Zmluva medzi NN Tatry – Sympatia a obcou Rohov – schválená.

Uznesenie č. 12/2017

OZ  uznesením  č.  12/2017  schvaľuje  zmluvu  o  poskytnutí  dotácie  OZ  Jednota
dôchodcov v Rohove a obcou Rohov.

Hlasovanie:
za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Zmluva medzi OZ Jednota dôchodcov a obcou Rohov – schválená.
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Uznesenie č. 13/2017

OZ uznesením č. 13/2017 schvaľuje dodatok č. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie OZ
OŠK Rohov a obcou Rohov.
Hlasovanie:
za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Dodatok č. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie medzi OZ OŠK Rohov a obcou
Rohov – schválená.

Uznesenie č. 14/2017

OZ uznesením č. 14/2017 schvaľuje cenu za odpredaj obecného majetku – pozemok
kategórie zastavaná plocha a nádvorie.

Predajná cena m2 pozemku kategórie zastavaná plocha nádvorie v k. ú. Rohov =
1,00 €, (slovom jednoeuro 0/100)

Hlasovanie:
za: 4 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: OZ schválilo cena za m2 pozemku kategórie zastavaná plocha a nádvorie
v k. ú. obce Rohov. 

Overovatelia zápisnice: starosta obce:

………………………… ………………………….

………………………...
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