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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 07. apríla 2018
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 16. 12. 2017
5. Zmena rozpočtu
6. Schválenie zmlúv o dotácii
7. Zmena prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
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:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia OZ – schválený.
Bodč. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
Zapisovateľka:

Peter Rybnikár, Marcela Ravasová
Ľ. Škojcová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
Bod č. 4 Kontrola uznesení
OZ uznesením č. 26/2017 zobralo na vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostu obce č.5
OZ uznesením č. 27/2017 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2017,
rozpočtovým opatrením č. 6
OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k návrhu
rozpočtu na rok 2018
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 29/2017 schvaľuje rozpočet obce Rohov na rok
2018, bez programovej štruktúry
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 30/2017 schvaľuje odpredaj majetku obce (Jana
Horváthová)
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 32/2017 schvaľuje kandidáta do
funkcie prísediaceho na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde

Bod č. 5 Zmena rozpočtu obce
Zmena rozpočtu obce –
Príjmová časť - bežné príjmy –
• finančné prostriedky z ÚPSVaR – 5 682,00 mzda Kubánka
Výdavková časť – bežné výdavky • mzda Kubánka – 5 832,00 80 % pokryje príjem z ÚPSVaR a 20 % vlastné
prostriedky
• všeobecné služby – MAS hosting. - 32,75 Eur
Výdavková časť – kapitálové výdavky
•
•

dokončenie projektu – Modernizácia verejného osvetlenia – 750,- Eur ….
(zatiaľ)
projekt – materská škola – 2 450,00 Eur

Bod č. 6.
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.
Zmluva o dotácii medzi obcou Rohov a OZ OŠK Rohov
Podľa informácie od kontrolórky obce OŠK stále nepredložilo platný doklad potrebný
na vyúčtovanie dotácie v sume 780 € o ktorý požiadala pri kontrole na konci mesiaca
január. Preto je podpis zmluvy podmienený dodaním potrebného dokladu alebo
vysvetlením, prečo nie je k dispozícii. J. Kadič prisľúbil, že ihneď po skončení
zasadnutia doklad dodá.
Bod č. 7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Po skúsenostiach z minulého roku sme sa rozhodli zmeniť niektoré pravidlá v
prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska. Týka sa to najmä hluku, požičiavania
športového náradia a využívania betónového ihriska. Zmeny:
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• Športy, ktoré spôsobujú zvýšený hluk buď v dôsledku nárazov hracieho náradia
alebo loptičky prípadne puku na mantinel (najmä hokejbal a floorball) je možné na
multifunkčnom ihrisku v prevádzkovej dobe vykonávať v pracovných dňoch a v
sobotu maximálne do 19:00 hod. a v nedeľu od 15:00 hod. do 17:00 hod.
• Pri využívaní multifunkčného ihriska majú vždy prednosť obyvatelia s trvalým
pobytom v obci Rohov a ich rodinní príslušníci. V prípade, že ihrisko využívajú hráči,
ktorí trvalý pobyt v obci nemajú, sú povinní po ukončení najbližšej celej hodiny
ihrisko opustiť.
• Športové náradie (rakety, loptičky, stojany) sa zapožičiavajú len občanom s
trvalým pobytom v obci Rohov. Za zapožičanie jednej tenisovej loptičky sa stanovuje
vratná záloha vo výške 2€. Ak hráč loptičku nevráti, záloha sa mu spätne nevyplatí.
Obec ešte minulý rok musela podľa zákona nechať ihrisko skontrolovať
certifikovanou firmou, ktorá nám niektoré veci vytkla – napr. betónové dopadové
plochy pod hojdačkami – preto boli hojdačky z tohto miesta odstránené.
Bod č. 8 Rôzne
1. Informácia o projektoch
• zapojení do výzvy PPA na rekonštrukciu KD – výzva žiaľ zatiaľ nebola
vyhodnotená,
• dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia z Ministerstva financií suma 15
000 €. Zostáva vymeniť 13 svetiel, pravdepodobne budúci týždeň. Podstatne
sa zvýši svetelnosť, znížia sa náklady, svieti sa celú noc,
• zapojení do výzvy Environfondu na Zvýšenie energetickej účinnosti verejných
budov vrátane zatepľovania – projekt vypracovaný v marci, podaný,
vyhodnotenie neznáme, suma 110 000 €,
• zapojení do projektu cezhraničnej spolupráce s ČR, zameraná na prvky
infraštruktúry, v našom prípade lavičky, koše, smerníky a najmä stromy (vyše
200 ks s priemerom 10 cm + kolíky a oplotenie),
• MAS – v dôsledku liknavosti štátu sa realizácia projektov posunula až na júl –
august.
2. Informácia o vodovode
Základné skutočnosti:
• minulý rok obec od BVS získala inovovanú projektovú dokumentáciu, ku ktorej
bolo vydané stavebné povolenie. V zásade platí, že ak by obec mala finančné
zdroje, môže vodovod začať budovať,
• projekt je v hodnote 1,6 milióna € (bez kanalizácie) s 5 percentnou
spoluúčasťou, čo podľa výpočtov ministerstva predstavuje takmer 90 000 €.
Tie by si obec musela dokázať požičať, čo môže byť problém, pretože by sa
tým z hľadiska hospodárenia pravdepodobne dostala do situácie, ktorú by
ministerstvo financií nemuselo odsúhlasiť. Len pripomínam, že za posledných
6 rokov si obec nepožičala ani jeden cent a splatila cca 5 000 € z dlhov, ktoré
zdedila,
• posledná výzva určená na zlepšenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou
bola zverejnená minulý rok na jeseň – naša obec však nebola v zozname
oprávnených obcí – žiadateľov pre nízky počet obyvateľov a preto sa nemohla
do nej zapojiť. Pre celý Trnavský kraj bolo vo výzve určených len niečo vyše 7
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miliónov €. Najbližšia výzva je naplánovaná na august 2018 a ak skutočne
vyjde, tak sa do nej určite zapojíme,
• finančné krytie celej akcie je problematické a preto zvažujeme postup, ktorý
sa rozhodli využiť aj iné obce a to nielen pri budovaní vodovodu ale aj
kanalizácie. A to je rozdelenie celého projektu na etapy (príkladom je
Sobotište a jeho projekt napojenia na kanalizáciu z Kunova, ktorý končí pri
tabuli Sobotište).
Výhody takéhoto riešenia sú nasledovné:
1. významne sa zníži finančná náročnosť celej operácie, odhadujem, že si o
polovicu, presnú sumu by musel vypočítať až projektant. Nižší požadovaný
balík peňazí by snáď zvýšil i našu šancu v projekte uspieť,
2. ak by sa podarilo vybudovať prvú etapu, mohla by obec čerpať financie aj
z výziev, ktoré sú určené len na rozšírenie kapacity už existujúcich
vodovodov, čo v súčasnosti nemôže,
3. umožnilo by to rozbehnúť výstavbu, pretože Odbor bytovej politiky
Okresného úradu v Trnave dal jasne najavo, že pristúpi na akúkoľvek novú
výstavbu v našej obci jedine vtedy, ak bude obec vedieť preukázať zdroje
pitnej vody,
4. samozrejme, vyriešilo by to i situáciu v zásobovaní časti dediny vodou,
vrátane DSS.
Aké sú nevýhody? Najväčšou je to, že voda by sa v prvej etape nedostala ku
všetkým obyvateľom, ktorí ju potrebujú. To si všetci uvedomujeme, dokázali by
sme to čiastočne vykompenzovať a pomôcť im aspoň tak, že by sa zriadila
verejná točka, z ktorej by si v prípade potreby mohli vodu načerpať. Pretože
hlavné potrubie je pri križovatke, tak ako prvý by bol pripojený horný koniec,
približne po Jednotu.
Podľa môjho názoru, výhody jednoznačne prevažujú nad nevýhodami aj keď
uznávam, že pohľad tých, ktorí sú v druhej časti dediny je zrejme iný. V
každom prípade reči o tom, že starosta ide budovať vodovod a chce ho len
pre horný koniec, lebo tam býva sú nezmyselné ba až hlúpe.
O celej situácii v konečnom dôsledku musia rozhodnúť poslanci a podľa
môjho názoru čím skôr.
•

Aby som na záver ešte raz v skratke zhrnul súčasnú situáciu: projekt je
pripravený, žiaľ, momentálne nie je k dispozícii žiadna výzva, do ktorej by sme
sa mohli zapojiť.

3. Internetová stránka obce – mení mierne svoj dizajn, viac obsah. Rád by som
viac rozbehol elektronickú komunikáciu medzi občanmi a obcou. K dispozícii je
možnosť nechať si na email posielať oznámenia o všetkých nových zverejnených
správach, najdôležitejšie informácie môžu byť zasielané aj SMS na mobilný telefón.
Cez internet bude možné zmeniť si vývoz popolnice, rezervovať kultúrny dom,
prípadne sa prihlásiť na spoločnú akciu
4. Akcie v obci
– stavanie mája a prvomájová veselica
- deň Zeme 14. 4. 2018
- 24. mája štvrtok o 19:00 hod divadlo – muzikál Frida v Bratislave
Diskusia
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Kadič – zálohová platba bez dokladu, pri konci roka je vyúčtovanie, kde sa dopláca.
Vyúčtovacia faktúra za rok 2017 bude doručená. Tento rok sa mení systém platieb
za rozhodcov.
Zastupiteľstvo má byť raz za tri mesiace, má byť zverejnené tri dni vopred, t.j. v
stredu, bolo až vo štvrtok doobeda. Starosta: Omeškanie bolo spôsobené tým, že
nebolo jasné, či môže byť do programu zaradený jeden z bodov. Bolo riadne
vyvesené na úradnej tabuli, na internete a 2x vyhlásené v rozhlase.
Kronika, treba doložiť aj ďalšie informácie, napr. oznam o oslave OŠK.
Hospodár – 1 100,- Eur, na to aby sa mohlo začať hrať, musíme mať k dispozícii
400,- (elektrina) + 800,-(platba zväzu – zálohová) Eur.
Bola by potrebná zmena poskytovanie dotácie.
Stromy – 200,- Eur zrezanie jedného topoľa, nakoľko to bolo finančne náročné, preto
bol oslovený p. Šimandl s tým, že za zrezanie si zoberie drevo. Nemal vedomosť o
tom, že by drevo chcela obec. Následne bolo dohodnuté, že topole budú zrezané
postupne.
Podpora rozvoja športu – rozpracovaný projekt, ku ktorému je potrebná voda. Chceli
použiť vodu zo studne, ktorá je nepoužiteľná, kvôli obsahu látok. Čerpadlo by bolo po
roku nepoužiteľné.
Chcú zastrešiť tribúnu, retenčná nádrž kvôli tomuto bolo potrebné vyrezať topole, aby
neprišlo k tomu, že keď sa budú vyrezávať topole aby nespadli na ne.
Úradné hodiny sú zverejnené, takže by tu mal byť starosta prítomný. Starosta:
Starosta nie je zamestnanec obce, preto jeho úradné hodiny sú len orientačné. Treba
si stretnutie dohodnúť telefonicky – stalo sa to aj v prípade p. Kadiča už veľakrát,
preto v tom starosta nevidí žiadny problém.
Prečo sa myslí len napr. kultúrny dom a prečo sa investuje do škôlky, keď nie je vo
vlastníctve obce, keď sa mohli zatepliť kabíny na ihrisku. Spolupráca s obcou viazne,
nejde správnym smerom. P. M. Ravasová: obec má škôlku prenajatú na 22 rokov a
keby do nej neinvestovala, tak by ju musela zavrieť. Kultúrny dom, najmä strecha je v
katastrofálnom stave a musí sa čo najskôr opraviť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 07. apríla 2018
Uznesenie č. 1/2018
OZ uznesením č. 1/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2018,
rozpočtovým opatrením č. 1 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 :

5 682,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Príjmy celkom:

5 682,00 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie :

5 985,00 EUR
3 200,00 EUR
0,00 EUR

Výdavky celkom:

9 185,00 EUR

Hlasovanie:
za:
4 poslanci
proti:
0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov
Výsledok: Zmena rozpočtu – schválená .
Uznesenie č. 02/2018
OZ schvaľuje zmluvu o dotácii medzi Jednotou dôchodcov a obcou Rohov.
Hlasovanie:
za:
4 poslanci
proti:
0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov
Výsledok: Zmluva o dotácii – schválená.
Uznesenie č. 03/2018
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OZ schvaľuje zmluvu o dotácii medzi OŠK Rohov a obcou Rohov s podmienkou, že
platnosť nadobudne až po doručení dokumentov potrebných na vyúčtovanie dotácie
za rok 2017.
Hlasovanie:
za:
4 poslanci
proti:
0 poslancov
zdražalo sa: 0 poslancov
Výsledok: Zmluva o dotácii – schválená.

Uznesenie č. 04/2018
OZ schvaľuje zmeny prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v obci Rohov.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – schválený.

Overovatelia zápisnice:

starosta obce:

…………………………

………………………….

………………………...
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