Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 11. decembra 2018
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Určenie zástupcu starostu
5. Plán zasadnutí
6. Zmena rozpočtu na rok 2018
7. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2019
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
9. Rôzne, diskusia
10. 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 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

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

František Nemeček, Bc. Ján Kadič
Ing. Ľuboslava Škojcová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
Bod č. 4 Určenie zástupcu starostu
Starosta určil za svojho zástupcu pána Petra Rybnikára, ktorý tak bude pokračovať
vo svojej funkcii aj v ďalšom období.
Bod č. 5 Plán zasadnutí OZ na rok 2019
Na základe žiadosti o určenie plánu zasadnutí navrhol starosta tieto termíny:

25.3. - 31.3 2019; 24.6. - 30.6.2019; 23.9 – 29.9.2019; 2.12. - 8.12.2019.
Bod č. 6 Zmena rozpočtu na rok 2018
Rozpočet bolo potrebné upraviť preto, lebo v posledných dňoch sa ešte objavili
výdavky, s ktorými obec nepočítala - úhrada faktúry za geodetické práce na projekt
rekonštrukcie chodníkov v obci 340€,- a doplnená bola i splátka úveru z r. 2009. Z
úveru, ktorý bol v celkovej výške 20000€ a musí sa splatiť do r. 2023, je teraz
splatená polovica. Starosta informoval aj o čerpaní rezervného fondu. Poslanci jeho
čerpanie podľa potreby schválili ešte v júni, teraz už len zobrali na vedomie jeho
použitie.
Bod č. 7 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. 8 Schválenie rozpočtu obce Rohov na rok 2018
Starosta vysvetlil, že k rozpočtu obce pristupovalo zastupiteľstvo konzervatívne a to i
na základe upozornenia ZMOS. Preto podobne ako po minulé roky, vychádza
rozpočet z príjmov, dosiahnutých v roku 2018. Ak budú príjmy vyššie, situáciu to len
zlepší. Oboznámil aj s vyhodnotením prevádzky kaviarne Rohováčik. Dosiahla
celkovú tržbu 11000€, náklady boli približne 10400€, preto zisk predstavoval za 6
mesiacov len 600€. Ak by sa obci na budúci rok nepodarilo získať príspevok na
zamestnanca do kaviarne, bude mať veľký problém udržať ju v prevádzke – zvyšuje
sa totiž aj minimálna mzda a príplatky za víkendové dni. P. Kadič dodal, že už pred
zasadnutím prediskutoval niektoré položky rozpočtu zo starostom. Povedal, že hlasy
získané vo voľbách mu dávajú mandát aj povinnosť vykonávať funkciu poslanca
maximálne zodpovedne.
Bod č.9 Diskusia
P. Blažek sa pýtal na niekoľko položiek z rozpočtu obce. Starosta ho upozornil, že
výhrady k rozpočtu treba dať v lehote do 10 dní od zverejnenia rozpočtu, ale vysvetlil
mu všetky položky.
P. Kadičová povedala, že v rozpočte sú uvedené mzdy bez odvodov obce, preto si
všetci nemusia uvedomiť, že celkové náklady na zamestnanca sú vyššie.
P. Blažeková sa zaujímala o to, koľko percent tvoria náklady na mzdy zamestnancov
obce z celkového rozpočtu (obec má celkovo 7 zamestnancov, z toho na OU 3 a v
škôlke 4, tento rok s 80% podporou štátu mala jedného zamestnanca navyše).
Takéto percentuálne vyjadrenie nemal starosta obce k dispozícii, účtovníčka ho
priebežne vyčíslila na 48 %.
Bod č. 10 Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.

Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 11. decembra 2018
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie Petra Rybnikára za zástupcu
starostu obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobrala na vedomie určenie pána Petra Rybnikára za zástupcu
starostu.
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2019.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Plán zasadnutí OZ na rok 2019 - schválený.
Uznesenie č. 37/2018
OZ uznesením č. 37/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2018,
rozpočtovým opatrením č. 4 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 :

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Príjmy celkom:

0,00 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie
Výdavky celkom:

Hlasovanie:

0,00 EUR
340,00 EUR
4 912,43 EUR
- 5 252,34 EUR

za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania:
OZ uznesením č. 37/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018.
Uznesenie č. 38/2018
OZ zobralo na vedomie čerpanie rezevného fondu v roku 2018:
oprava chodníka
havarijný stav – materiál + služby –
kapitálové výdavky nákup DHM – trojpec
zmena ÚP
geometrický plán – chodníky
projekt – vodovod
splátka úveru

813,11 Eur
600,00 Eur
700,00 Eur
340,00 Eur
720,00 Eur
4 912,43 Eur

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ zobralo na vedomie čerpanie rezervného fondu v roku
2018.
Uznesenie č. 39/2018
OZ uznesením č. 39/2018 zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Rohov k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročnému rozpočtu na roky 2020 – 2021–
2022
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania:
OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k návrhu
rozpočtu na rok 2019.

Uznesenie č. 40/2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
- zverejnený dňa 27.11.2018
- pripomienky do 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 40/2018 schvaľuje rozpočet obce Rohov na rok
2019 bez programovej štruktúry.
Príjmy vo výške

194 063,50 EUR

z toho


bežné príjmy

184 783,50 EUR



kapitálové príjmy



finančné príjmy

Výdavky vo výške

740,00 EUR
8 540,00 EUR
193 591,82 EUR

z toho


bežné výdavky



kapitálové výdavky



finančné výdavky

175 091,82 EUR
13 500,00 EUR
5 000,00 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry – schválený.

