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Program zasadnutia OZ obce Rohov dňa 21. júna 2019
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2018
6. Audit obce za rok 2018
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
8. Tvorba rezervného fondu za rok 2018
9. Čerpanie rezervného fondu
10. Schválenie bankového úveru na rekonštrukciu KD
11. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
12. VZN o výške prídpevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu, výdaj jedál a
nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov
13. Prenájom 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 bol schválený. Starosta navrhol
doplniť do programu bod, týkajúci sa zmeny otváracích hodín kaviarne Rohováčik.
Nový bod programu bol odsúhlasený.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

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

Peter Rybnikár, Andrej Hnilica
Ľ. Škojcová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľ – schválené.
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Bod č. 4 Kontrola uznesení
OZ uznesením č. 6/2019 schválilo bankovú záruku
OZ uznesením č. 7/2019 schválilo jednorazové navýšenie dotácie pre OŠK Rohov
Bod č.5 Záverečný účet obce za rok 2018
Podľa Zákona 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po
skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce. Obec v ňom finančne usporiada 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.
Dôležitým podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce je podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná závierka. Tú je obec povinná zostaviť po
skončení účtovného roku a musí ju overiť nezávislý audítor. Ak audítor pri overovaní
zistí porušenie zákonných povinností, má povinnosť tieto skutočnosti písomne
oznámiť Ministerstvu financií SR.
Po spracovaní sa návrh záverečného účtu predkladá hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý k nemu vypracúva odborné stanovisko pred jeho schválením v
zastupiteľstve. Pri spracovaní odborného stanoviska hlavný kontrolór vychádza z
týchto pravidiel:
• záverečný účet musí byť zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy,
• záverečný účet schvaľuje zastupiteľstvo, táto kompetencia je výsostnou
kompetenciou tohto orgánu obce,
• pred schválením musí byť návrh záverečného účtu zverejnený zákonným
spôsobom.
Povinnosťou hlavného kontrolóra je splnenie týchto povinností zo strany obce
preveriť a výsledok uviesť do svojho odborného stanoviska. Jeho súčasťou je i
vyjadrenie odborného názoru hlavného kontrolóra na zostavenie záverečného účtu,
na hospodárenie obce, na dosiahnutý výsledok hospodárenia a na správnosť jeho
výpočtu.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prerokovanie
záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
• celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
• celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli 4. júna 2019.

Bod č.6 Audit obce
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného Zákona 432/2002 Z.
z. 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
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zdrojov financovania. Správa audítora bola zverejnená 06. júna 2019. (prečítať záver
audítorky)
Bod č.7 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce
za rok 2018
Záver stanoviska hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce za rok
2018:
„Konštatujem, že ZÚ obce Rohov za rok 2018 bol zverejnený a spracovaný v súlade
s platnou legislatívou. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Rohov ZÚ za rok
2018 schváliť : Bez výhrad!
Bod č. 8 Tvorba rezervného fondu za rok 2018
Prebytok rozpočtu v sume 10 283,11 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

10 283,11 EUR

Zostatok finančných operácií 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

4 012,31 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 :
• nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné
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 151,33 EUR,
• nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 359,34 EUR,
• nevyčerpané prostriedky školné deti v materskej škole v sume 34,69 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 13 750,06 EUR.

Bod č.9 Čerpanie rezervného fondu
Rezervný fond sa použije na kapitálové výdavky v roku 2018 a splatenie istiny
Komunál univerzálneho úveru.
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Bod č. 10 Schválenie bankového úveru na rekonštrukciu KD
Pri rekonštrukcii KD si obec zvolila ako spôsob financovania zo strany PPA zálohovú
platbu. Mysleli sme, že postup bude podobný ako pri odstraňovaní skládky
financovanom cez Environfond – t.j. na účet obce príde zálohová platba, z ktorej sa
budú platiť faktúry. Až o zmluvy vyplynulo, že spôsob financovania pri zálohovej
platbe je iný: obec musí na prvú polovicu sumy získať bankovú záruku a na druhú
polovicu si musí aj tak zobrať úver. Ak by sme mali s PPA skúsenosť, boli by sme
zvolili radšej úver na celú sumu, čo by bolo jednoduchšie a v konečnom dôsledku aj
lacnejšie. Chceli sme však, aby si obec nemusela brať úver, preto sme zvolili
zálohovú platbu. Žiaľ, ukázalo sa, že celé financovanie bude prebiehať úplne iným
spôsobom.
Bod č. 11 Zmena rozpočtu obce
Príjmová časť:
• dotácia zo ŠR na zabezpečenie výdavkov na voľby - (484,76 Eur),
• splátka DzN – pohľadávky z roku 2018 (1 934,15 Eur),
• poplatok za vývoz KO pohľadávky rok 2018 (237,- Eur),
• ostatné poplatky – výrub drevín (20,00 Eur),
• príjmy z dobropisov (84,- Eur),
• zapojenie zostatkov prostriedkov, ktoré sa vylučujú z tvorby rezervného fondu
– stravné, školné, sociálny fond, podnikateľská činnosť – 601,- Eur
• rezervný fond 13 750,06 Eur.
Výdavková časť:
• výdavky na voľby – (484,76 Eur), príjmy sa rovnajú výdavkom,
• všeobecné služby – (1 000,- Eur), úhrada služieb spojených s vybavením
bankovej záruky + úveru, p. Šišolák – služby poskytované pri podávaní
žiadostí na PPA,
• poplatky a odvody – rozpočtované bolo 60,00 Eur, k 30. 06. 2019 sme použili
183,90 Eur – poplatky a odvody zahŕňajú nákup kolkov, poplatky, ktoré si
účtovali organizácie za vystavenie súhlasného stanoviska k projektovej
dokumentácii k rekonštrukcii chodníkov, úprava rozpočtu (200,- Eur),
• softvér Topset – (35,-),
• odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru – rozpočtované 200,00 Eur, k
30. 06. 2019 čerpané 370,- navrhujem zvýšiť na 700,- eur – pomoc pri rôznych
prácach (drevo, úprava cintorína, zastupovanie v Kaviarni a pod.), a
adekvátne k tomu aj odvody 175,- Eur,
• údržba VO – výmena lampy – (62,50 Eur).
Bod č. 12 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu,
výdaj jedál a nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej
zriaďovateľom je obec Rohov
Výška príspevku na stravovanie v MŠ vychádza z nových finančných pásiem pre
školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ a sú platné od septembra 2019. Je to tabuľková hodnota, ktorú môžeme len akceptovať. Starú cenu sme mali 1,12€ /deň v
druhom finančnom pásme, nová predpísaná hodnota v druhom pásme je 1,45€. Réžiu by sme mali tiež zvýšiť, ale urobíme to až od nového roku.
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Bod č.13 Rôzne, diskusia
Informácie starostu obce:
• rekonštrukcia KD: v utorok konečne prinesie zástupca Prima banky potvrdenie
o bankovej záruke pre prvú polovicu investícií na KD. Vzápätí podáme PPA
informáciu o začatí prác a požiadame o prvú polovicu sumy. V utorok bol na
OU zhotoviteľ, ktorý oznámil, že má už zabezpečenú dodávku okien a dverí,
výmenu kúrenia, takmer ukončené rokovanie s firmou na zateplenie a
dohodnuté stretnutie s ďalšou firmou na opravu strechy,
• projekt na I. etapu vodovodu nebol žiaľ zatiaľ vyhodnotený, nemáme žiadne
informácie o jeho úspešnosti. Vyšla však nová výzva (rovnaká ako minulý rok),
do ktorej sa určite zapojíme, či už s I. etapou alebo II.,
• projekt na rekonštrukciu chodníkov je pripravený, chýba nám už len jedno
stanovisko z Odboru dopravnej politiky z VUC Trnava, po jeho získaní
pristúpime k vydaniu povolenia. Výzva, do ktorej sa s projektom chceme
zapojiť zatiaľ nevyšla,
• k dispozícii máme už všetku potrebnú dokumentáciu aj k projektu z POD
(výsadba stromov a krov na biokoridoroch), odoslaná bude budúci týždeň,
realizácia bude september – október 2019,
• začíname prípravu projektu z MAS Záhorie v rámci podopatrenia 7.2 –
rekonštrukcia miestnych komunikácií - úprava priestranstva pred KD. Máme
dohodnutého projektanta, termín odovzdania projektu je koniec septembra,
vyhodnotenie do konca roku a realizácia na jar 2020,
• parkovanie Jednota – momentálne sú u kpt. Pavlíka na DI na posúdenie tri
naše žiadosti: projekt dopravného značenia pred Jednotou, značenia na
Hoštákoch a pri vjazde na biokoridory. Keď som mu ich odovzdával (asi 3
týždne dozadu), povedal že nemá voči nim výhrady, ale rozhodnutie zatiaľ
nevydal. Realizácia bude v našej réžii.
• 18. júla 2019 bude kolaudácie trafostanice,
• otázkou je, kto bude nové značenie cestou na biokoridory rešpekovať,
návrhom bolo dať dodatkovú tabuľu iba s povolením obce Rohov, spoplatnený
vstup,
• p. Kadič, oboznámil prítomných so situáciou OŠK, zavlažovanie, I. fáza je
zrealizovaná, II. fáza je v príprave, je zakúpená nádrž, 13. 7. 2019 chcú
pripraviť pre všetkých predstavenie prác, ktoré boli zrealizované na ihrisku v
rámci zavlažovania,
• 6. júla otvorenie leta – pre deti súťaže, turnaj v nohejbale,
• od marca 2018 sa rieši situácia s vypúšťaním fekálií, splaškových vôd do
Paseckého potoka z DSS, Okresný úrad ŽP vyzval VÚC aby riešil situáciu,
nakoľko pre právnickú osobu sú možné vysoké pokuty
Bod č. Záver
Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 21. júna 2019
Uznesenie č. 8/2019
OZ uznesením č. 8/2019 zobralo na vedomie správu audítora za rok 2018.
Hlasovanie:
prítomní
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie správu audítora za rok 2018.
Uznesenie č. 9/2019
OZ uznesením č. 9/2019 zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému
účtu obce Rohov za rok 2018.
Hlasovanie:
prítomní
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce
Rohov za rok 2018.
Uznesenie č. 10/2019
OZ uznesením č. 10/2019 schvaľuje záverečný účet obce Rohov za rok 2018 – bez
výhrad.
Hlasovanie:
prítomní
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Záverečný účet obce Rohov – schválený bez výhrad.
Uznesenie č. 11/2019
OZ uznesením č. 11/2019 schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 10 283,11 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

10 283,11 EUR
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Zostatok finančných operácií 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

4 012,31 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 :
•

nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 151,33
EUR,

•

nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994
Z.z. o sociálnom fonde v sume 359,34 EUR,

•

nevyčerpané prostriedky školné deti v materskej škole v sume 34,69
EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2018 vo výške 13 750,06 EUR.
Hlasovanie:
prítomní
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Tvorba záverečného účtu za rok 2018 – schválená.
Uznesenie č. 12/2019
OZ uznesením č. 12/2019 schvaľuje čerpanie rezervného fondu:
Na kapitálové výdavky a splátku istiny Komunál univerzálneho úveru v závislosti od
finančnej situácie obce.
Hlasovanie:
prítomní
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Čerpanie rezervného fondu – schválené.
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Uznesenie č. 13/2019
OZ uznesením č. 13/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2019,
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 :
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmové operácie :

2 760,00 EUR
0,00 EUR
14 351,06 EUR

Príjmy celkom:

17 111,06 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie :

2 457,26 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Výdavky celkom:

2 457,26 EUR

Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu č. 2 – schválená.
Uznesenie č. 14/2019
OZ obce Rohov uznesením č. 14/2019 súhlasí so vzatím úveru nevyhnutného na
realizáciu projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu. Bankový úver bude poskytnutý v
Prima Banke vo výške 50% oprávnených nákladov projektu, t.j. 70 500€.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

4 poslanci
4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Obecné zastupiteľstvo súhlasí so vzatím úveru.
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Uznesenie č. 15/2019
OZ obce Rohov súhlasí s prenájmom častí parcely 970/1 vo vlastníctve obce Rohov
pre záujemcov J. Čecha a T. Vajdu. Účelom nájmu bude kosenie trávy ako krmiva a
chov hospodárskych zvierat, podmienkou nájmu bude dodržanie všetkých
ustanovení určených Regionálnou a veterinárnou a potravinovou správou v Senici.
Určením hranice prenajímaných pozemkov a prípravou zmlúv o prenájme je
poverený starosta obce.
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

4 poslanci
4 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Prenájom parciel – bude schválený až po predložení nájomných zmlúv.
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