Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 19. februára 2019
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schvaľovanie zmlúv o dotácii
5. Schvaľovanie zmluvy o projektovej dokumentácii na miestne komunikácie
6. Schvaľovanie zmluvy o získaní licencie na softvér k verejnému obstarávaniu
7. Zmena rozpočtu na rok 2019
8. 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 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia OZ bol schválený.
Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
Zapisovateľka: M. Ravasová, F. Nemeček
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení .
Bod č. 4 Schvaľovanie zmlúv o dotácii
Zmluvy o dotácii boli schválené. Sumy boli určené na základe participačného
rozpočtu, v ktorom o rozdelení peňazí pre prijímateľov rozhodli v hlasovaní
občania obce.

Bod č. 5 Schvaľovanie zmluvy o projektovej dokumentácii na miestne
komunikácie

Obec sa chce uchádzať o peniaze z fondov EÚ určené na vybudovanie alebo
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Preto potrebuje vypracovať projektovú
dokumentáciu. Je veľký problém získať odborníka – projektanta dopravných sietí,
všetci sú veľmi vyťažení a neprijímajú nové zákazky.
Bod č. 6 Schvaľovanie zmluvy o získaní licencie na softvér k verejnému
obstarávaniu
Obec je podľa zákona povinná zabezpečovať materiál a služby na chod obce
verejným obstarávaním. K tomu slúži softvér, plne nahrádzajúci služby odborných
poradcov, ktoré obec využívala v minulosti. Navyše je lacnejší a znamená pre obec
finančnú úsporu.
Bod č. 7 Zmena rozpočtu na rok 2019
Príjmová časť – bežné príjmy. Neuhradené DzN v roku 2018, sa stávajú príjmom
roku 2019 – Daň z pozemkov – 1 863,- kde najväčším dlžníkom sa stala firma
HKHAgro, daň zo stavieb – 69,- poplatok za vývoz komunálneho odpadu – 300,- a 1.
februára nám boli poukázané dividendy BVS za rok 2017 v sume 149,93 Eur.
Kapitálové výdavky – kúpa malotraktor s príslušenstvom 2 086,- Eur
Bod č. 8 Diskusia
Starosta obce informoval prítomných o nasledovných veciach:
• v riešení je problematické parkovanie pred potravinami Jednota. Bolo
potrebné na žiadosť Kpt. Pavlíka z DI vypracovať projektovú dokumentáciu,
ktorú potom on posúdi. Návrh situácie bol prediskutovaný s predsedom
predstavenstva Jednoty p. Bzdúškom, ktorý s ním súhlasí. Navrhnuté úpravy
budú preposlané poslancom, aby sa k nim mohli vyjadriť
• vŕba pri Jednote bude orezaná, odborník – dendrológ, zhodnotil, že haluze sú
už príliš hrubé, mohli by sa vyštiepiť a tým poškodiť aj kmeň celého stromu
• spýtal sa p. Kadiča na stav vo vysporiadaní pozemku vedúceho ku kaplnke,
ten prisľúbil, že to zistí
• žiadosť o rekonštrukciu kultúrneho domu nebola žiaľ ešte vyhodnotená, stále
čakáme (od októbra 2017!!!) na rozhodnutie, či sme boli úspešní. Bola podaná
žiadosť o príspevok s Programu obnovy dediny na nákup stromov a kríkov,
ktoré by sa vysadili na nefunkčných biokoridoroch.
• znovu sa obnovuje projekt cezhraničnej spolupráce, ktorý bol naplánovaný
minulý rok, ale neuskutočnil sa. Zúčastním sa rokovania kde sa rozhodne o
ďalšom postupe.
• oslovila nás spoločnosť, ktorá sa chystá vydať knihu Senica z neba. Dohodli
sme sa s poslancami, že sa do knihy naša obec zapojí v rozsahu, ako iné
obce podobnej veľkosti.
Do diskusie sa zapojil p. J. Kadič sa nasledovnými pripomienkami
• oznámiť na internete neprítomnosť pracovníčky OU na pracovisku
• zlepšiť odhŕňanie snehu na miestnej časti Hoštáky, kde mali obyvatelia
problémy
• vyriešiť parkovanie na Hoštákoch, ktoré je problematické pre úzku cestu,
niekedy je problém aj s prístupom na cestu pri p. Dermekovi
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kedy bude oficiálne spustená nová trafostanica, pri ihrisku je stále rozkopaná
jama
na niektorých miestach chýbajú LED svetlá, s koľkými novými počíta rozpočet
obce
či je dostatok vriec na separovaný zber a ako sa budú distribuovať
aký je postup, keď sa overovateľ zápisnice chce pozrieť na zapísané údaje,
dokedy musí zápisnicu podpísať
aká je dotácia na jedného žiaka v škôlke
či je k dispozícii zmluva s farským úradom o prenájme škôlky
OŠK označilo stromy, ktoré by bolo potrebné vyrúbať lebo tienia ihrisko
či sa tento rok budú vyrezávať niektoré topole
či by obec mohla zaplatiť na začiatku roku faktúry za el. energiu namiesto
poslania dotácie
OŠK doručí písomné ohlásenie, že bude stavať skrinky, do ktorých bude
možné skryť čerpadlá.
OŠK za zapojilo do 4 projektov

Bod č.9 Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.

Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 19. februára 2019
Uznesenie č. 01/2019
OZ obce Rohov uznesením č. 1/2019 schvaľuje zmluvu o dotácii OŠK Rohov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Zmluva bol schválená
Uznesenie č. 02/2019
OZ obce Rohov uznesením č. 2/2019 schvaľuje zmluvu o dotácii Jednote dôchodcov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Zmluva bola schválená
Uznesenie č. 03/2019
OZ obce Rohov uznesením č. 3/2019 schvaľuje vypracovanie projektu na
rekonštrukciu chodníkov pre potreby žiadosti o NFP z fondov EÚ.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
5 poslancov
5 poslancov

Výsledok hlasovania:Zmluva bola schválená.
Uznesenie č. 04/2019
OZ obce Rohov uznesením č. 4/2019 schvaľuje zmluvu o nákupe licencie softvéru
Tendernet, určeného na realizáciu verejného obstarávania.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
5 poslancov
5 poslancov

Výsledok hlasovania:Zmluva bola schválená.

Uznesenie č. 05/2019
OZ uznesením č. 05/2019 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2019,
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 :
Príjmy celkom:

2 381,96 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2 381,96 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie

0,00 EUR
2 086,00 EUR
0,00EUR

Výdavky celkom:

2 086,00 EUR

Hlasovanie: OZ rozpočtovým opatrením č. 1 schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Zmena rozpočtu na rok 2019 bola schválená.

