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Program zasadnutia OZ obce Rohov dňa 28. júna 2018

Program

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 07. 04. 2018
5. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2017
6. Audit obce za rok 2017
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
8. Tvorba rezervného fondu za rok 2017
9. Čerpanie rezervného fondu
10. Zmena rozpočtu obce 2018
11. VZN školné
12. Komunálne voľby 2018
13. Odpredaj a prenájom obecného majetku
14. Rôzne, diskusia (komunitný plán sociálnych služieb obce Rohov 2018 – 2022,
úprava otváracích hodín kaviarne Rohováčik, určenie ceny za prenájom ihriska)
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:  4 poslanci
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Peter Rybnikár, Andrej Hnilica
Zapisovateľ:  Ľ. Škojcová

Hlasovanie:

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

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
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Bod č. 4 Kontrola uznesení

OZ  uznesením  č.  1/2018  schválilo  zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2018,
rozpočtovým opatrením č. 1.
OZ uznesením č. 2/2018 schválilo zmluvu o dotácii  medzi Jednotou dôchodcov a
obcou Rohov.
OZ uznesením č.  3/2018 schválilo  zmluvu  o  dotácii  medzi  OŠK Rohov  a  obcou
Rohov.
OZ uznesením č. 4/2018 schválilo zmeny prevádzkového poriadku multifunkčného
ihriska v obci Rohov

Bod č.5 Záverečný účet obce za rok 2017
Podľa  Zákona  583/2004 O  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  po
skončení  rozpočtového  roka  obec  údaje  o  rozpočtovom  hospodárení  súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce. 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli 6. júna 2018.

Bod č.6  Audit obce
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného Zákona 432/2002 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
zdrojov financovania. Správa audítora bola zverejnená 18. júna 2018. (prečítať záver
audítorky)

Bod č.7 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce
za rok 2017

Záver stanoviska hlavného kontrolóra obce Rohov k záverečnému účtu obce za rok
2017:

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v
súlade  príslušnými  právnymi  normami  a  objektívne  vyjadruje  rozpočtové
hospodárenie,  ako aj  stav majetku a záväzkov obce Rohov.  Vzhľadom na to,  že
hospodárenie  obce  bolo  v  roku  2017  prebytkové,  možno  konštatovať,  že  obec
vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Rohov
za rok 2017 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom

b e z    v ý h r a d .

V Rybkách, dňa 27.06.2018 Katarína Pavelková Hlavný kontrolór obce

Bod č.8 Tvorba rezervného fondu

Prebytok rozpočtu v sume 2 261,07  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm.  a)  a b)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1
423,87 EUR  navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 1 423,87 EUR 

Zostatok  finančných operácií v sume  14 288,67 EUR, bol  použitý na:

- vysporiadanie schodku  kapitálového rozpočtu v sume 7 627,00 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   6 661,67 EUR  navrhujeme použiť na

- tvorbu rezervného fondu          6 661,67  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  zo  ŠR účelovo  určené  na  bežné  výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  276,69 EUR, a to
na : 

• prenesený výkon v oblasti školstva v sume  276,69 EUR

• nevyčerpané  prostriedky  z rozpočtového  účtu  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
86,74 EUR

• nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde  v sume         473,77 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5
zákona  č.523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške    8 085,54 EUR. 

Bod č.9 Čerpanie rezervného fondu

Rezervný  fond  sa  použije  na  kapitálové  výdavky  v  roku  2018  a  splatenie  istiny
Komunál univerzálneho úveru. 

Bod č. 10 Zmena rozpočtu obce

Príjmová časť  – bežné príjmy – príjem za zabezpečenie stravy od dôchodcov 
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- finančné príjmy – zapojenie prostriedkov do rozpočtu z predchádzajúceho roka, a to
zostatok  sociálneho  fondu,  nevyčerpané  prostriedky  na  predškolákov  a  stravné,
prebytok hospodárenia

Výdavková časť – bežné výdavky – mzda Kubánka 3 mesiace + 20 % 6 mesiacov
spolufinancovanie (2000,00  + odvody)
- úhrada stravy dôchodci
- špeciálne služby – dodatok č. 2 – audítorské služby (35,00)
Kapitálová časť – doplatok modernizácie VO (925,00)

Bod č. 11 VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v Materskej škole

Zákon stanovuje limit  pre príspevok na pobyt dieťaťa v materskej  škole,  ktorý sa
odvíja  od  výšky  životného  minima.  Doteraz  bol  vo  výške  10€  /mesiac,  VZN  ho
stanovuje na 12€. (maximum bude od 1. júla 15€ a škôlky ho bežne využívajú  -
napr. Rovensko). Takto získané peniaze zostávajú výlučne v materskej škole. Návrh
VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 28. mája 2018. V zákonom stanovenej lehote
10 dní neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky a ktorých  by bolo potrebné hlasovať
a navrhujem preto schváliť toto VZN v pôvodnom znení.

Bod č. 12 Komunálne voľby 2018

V novembri  2018 (presný termín nie je ešte známy) sa uskutočnia komunálne voľby.
Podľa zákona je OZ povinné najneskôr 3 mesiace pred voľbami určiť  uznesením
počet poslancov OZ a úväzok starostu obce. Navrhovaný počet poslancov OZ je 5 a
navrhovaný úväzok starostu obce 50%.

Bod č.13 Odpredaj a prenájom obecného majetku

Obec Rohov zverejnila dňa 24. mája 2018 na úradnej tabuli zámer odpredať majetok
obce. Žiadosť o kúpu obecného majetku podal Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov.
Majetok je obecný pozemok,  druh lesný pozemok, LV č. 759, parcela C-KN 33/12
o výmere 146 m2   za cenu 2€/m2, cena spolu 292€. Osobitným zreteľom je, že uve-
dený pozemok sa už 30 rokov nachádza v  rámci  oploteného dvora záujemcu,  v
ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na
iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným
spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť. 
Táto parcela je typu C, ale nemá založený list vlastníctva. Preto bude potrebné, aby
žiadateľ nechal zhotoviť geometrický plán, ktorý sa potom použije ako podklad pre
kúpu.
Pripomienky počas doby zverejnenia na úradnej tabuli a  www.rohov.sk v zákonom
predpísanej lehote 15 dní, neboli voči predaju obecného majetku vznesené. 

Obec Rohov zverejnila dňa 24. mája 2018 na úradnej tabuli zámer odpredať majetok
obce. Žiadosť o kúpu obecného majetku podala Alena Kotvan, Robotnícka 57, 905
01 Senica. Majetok je obecný pozemok – druh záhrada, LV č. 677, C-KN 36/2 o vý-
mere 120 m2, vo vlastníctve Obce Rohov za cenu 2€/m2, cena spolu 240€.  Osobit-
ným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachádza v rámci oploteného
dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyuži-
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teľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad,
že obci  by sa iným spôsobom nepodarilo  účelne s týmto  prebytočným majetkom
naložiť.
Pripomienky počas doby zverejnenia na úradnej tabuli a  www.rohov.sk v zákonom
predpísanej lehote 15 dní, neboli voči predaju obecného majetku vznesené.

Obec Rohov zverejnila dňa 25. mája 2018 na úradnej tabuli zámer prenajať majetok
obce.  Žiadosť o prenájom obecného majetku podala Alena Kotvan, Robotnícka 57,
905 01 Senica. Majetok je parcela C-KN 34 o výmere 163 m2 a časť parcely C-KN
32/12 o výmere 696 m2. Osobitným zreteľom je, že pozemky sú využívané ako záh-
rada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem pred-
metné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať
ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v súčasnosti k pozemkom
taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarovanie používať mechanizmy
a preto nemá záujem o ich iné využitie.
Pripomienky počas doby zverejnenia na úradnej tabuli a  www.rohov.sk v zákonom
predpísanej lehote 15 dní, neboli voči prenájmu obecného majetku vznesené.

Obec Rohov zverejnila dňa 25. mája 2018 na úradnej tabuli zámer prenajať majetok
obce.  Žiadosť o prenájom obecného majetku podal Job Boris, Rohov 60, 906 04
Rohov. Majetok je parcela parcela C-KN 36/11 o výmere 445 m2 a časť parcely C-KN
32/1 o výmere 25m2. Osobitným zreteľom je, že pozemky sú využívané ako záhrada
a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetné
pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať ich na
pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v súčasnosti k pozemkom taký
prístup, ktorý by jej  umožňoval  na ich obhospodarovanie používať mechanizmy a
preto nemá záujem o ich iné využitie.
Pripomienky počas doby zverejnenia na úradnej tabuli a  www.rohov.sk v zákonom
predpísanej lehote 15 dní, neboli voči prenájmu obecného majetku vznesené.

Bod č.13 Rôzne, diskusia

• zmena  otváracích  hodín  kaviarne  Rohováčik  –  na  základe  požiadaviek
obyvateľov obce navrhujeme v piatok a sobotu otváracie hodiny kaviarne od
17:00 hod do 22:00 hod., v nedeľu 15,00 hod. - 21,00 hod.

• komunitný plán sociálnych služieb obce Rohov 2018 – 2022 – štát priamo v
§83  odsek  2  zákona  448/2008  Z.z.  o  sociálnych  službách  ukladá  obci
vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe
národných  priorít  rozvoja  sociálnych  služieb,  v  ktorom  zohľadní  miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných
na území obce a určí podmienky na ich zabezpečenie.

• zavedenie poplatku za používanie ihriska pre záujemcov, ktorý nie sú občanmi
obce Rohov – podobne ako v okolitých dedinách (Rybky) v sume 5 €/hod.
Nezávisle od počtu hráčov.

• J.  Kadič  sa  položil  otázky  týkajúce sa  rozpočtu  obce a  tvorby  rezervného
fondu  –  zodpovedala  ich  finančná  účtovníčka  Ľ.  Škojcová.  Spomenul  i
niektoré akcie, ktoré prebehli v obci (Deň Zeme, Deň detí)

Bod č. Záver

Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.
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V Rohove dňa 28. júna 2018 …............................
Mgr. Roman Ravas

….................................
Peter Rybnikár

….................................
Mgr. Andrej Hnilica
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 28. júna  2018

Uznesenie č. 5/2018

OZ uznesením č. 5/2018 zobralo na vedomie správu audítora za rok 2017.

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

Výsledok: OZ zobralo na vedomie správu audítora. 

Uznesenie č. 6/2018

OZ uznesením č. 6/2018 zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému
účtu obce Rohov za rok 2017.

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

Výsledok: OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra.

Uznesenie č. 7/2018

OZ uznesením č. 7/2018 schvaľuje záverečný účet obce Rohov za rok 2017 – bez
výhrad.

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

Výsledok: Záverečný účet obce Rohov za rok 2017 – schválený bez výhrad. 

Uznesenie č. 8/2018

OZ uznesením č. 8/2018 schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 2 261,07  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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 1 423,87 EUR  navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 1 423,87 EUR 
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Zostatok  finančných operácií v sume  14 288,67 EUR, bol  použitý na:

- vysporiadanie schodku  kapitálového rozpočtu v sume 7 627,00 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   6 661,67 EUR  navrhujeme použiť na

- tvorbu rezervného fondu          6 661,67  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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  276,69 EUR, a to na : 

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  276,69 EUR

. nevyčerpané  prostriedky  z rozpočtového  účtu  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
86,74 EUR

. nevyčerpané prostriedky  zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde  v sume         473,77 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5
zákona  č.523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške    8 085,54 EUR. 

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

Výsledok hlasovania: Tvorba rezervného fondu za rok 2017 – schválená.

Uznesenie č. 9/2018

OZ uznesením č. 9/2018 schvaľuje čerpanie rezervného fondu:

Na kapitálové výdavky a  splátku istiny Komunál univerzálneho úveru  v závislosti od 
finančnej situácie obce. 

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

Výsledok hlasovania: Čerpanie rezervného fondu – schválené.

Uznesenie č. 10/2018

OZ  uznesením č.  10/2018  schvaľuje  zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2018,
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 :   3 200,00 EUR                
Kapitálové príjmy :          0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :                           6 422,74 EUR     

Príjmy celkom:                 9 622,74 EUR

Bežné výdavky :    8 562,50 EUR              
Kapitálové výdavky :       175,00 EUR           
Finančné výdavkové operácie :               0,00 EUR       

Výdavky celkom:             8 737,50 EUR

Hlasovanie:

prítomní  4 poslanci
za:  4 poslanci
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu – schválená.

Uznesenie č. 11/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé  nasledujúce  volebné  obdobie:  2018  -  2022  počet  poslancov  Obecného
zastupiteľstva obce Rohov : 5 

Hlasovanie:
prítomní  4 poslanci
za:  4 poslanci
proti:  0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
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Výsledok: OZ schvaľuje na volebné obdobie 2018 – 2022 5 (päť) poslancov.

Uznesenie č. 12/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Rohov takto :   50 % 

Hlasovanie:

prítomní  4 poslanci
za:  3 poslanci
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  1 poslanec

Výsledok: OZ schvaľuje na volebné obdobie 2018 – 2022 50% úväzok starostu obce.

Uznesenie č. 13/2018

OZ uznesením č. 13 schvaľuje doplnok č. 2 VZN o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Rohov

Hlasovanie:

prítomní  4 poslanci
za:  4 poslanci
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: VZN - schválené.

Uznesenie č. 14/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje predaj  časti obecného pozemku,  par-
cely C-KN 33/12 v k.ú. Rohov o výmere 146 m2  zapísanej na liste vlastníctva č.759
vedenom na Okresnom úrade Senica, katastrálny odbor,  podľa § 9a ods.8 písm.e),
zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, Jobovi Borisovi, Rohov 60, 906 04
Rohov,  pričom osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachá-
dza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníc-
tve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru
pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto pre-
bytočným majetkom naložiť. Cena pozemku je stanovená na 2 €/m2, cena spolu 292
€  (slovom dvestodeväťdesiadva Eur) za nehnuteľnosť. Podpísaním kúpnej zmluvy je
poverený starosta obce.

Termín kúpy:  do 31. decembra 2018

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

Výsledok: Predaj obecného pozemku Borisovi Jobovi bol - schválený.

Uznesenie č. 15/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje predaj  časti obecného pozemku,  par-
cely C-KN 36/2  v k.ú. Rohov výmere 120 m2  zapísanej na liste vlastníctva č. 677 ve-
denom na Okresnom úrade Senica, katastrálny odbor, podľa § 9a ods.8 písm.e), zá-
kona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí,  Alena Kotvan, Robotnícka 57, 905 01
Senica,  pričom osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachá-
dza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníc-
tve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru
pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto pre-
bytočným majetkom naložiť. Cena pozemku je stanovená na 2 €/m2, cena spolu 240
€  (slovom dvestoštyridsať Eur) za nehnuteľnosť. Podpísaním kúpnej zmluvy je pove-
rený starosta obce.

Termín kúpy:  do 31. decembra 2018

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

Výsledok: Predaj obecného pozemku Borisovi Jobovi bol - schválený.

Uznesenie č. 16/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje  prenájom  časti  obecného pozemku,
parcely C-KN 34 o výmere 163 m2 a časť parcely C-KN 32/12 o výmere 696 m2 ,  za-
písanej na liste vlastníctva č. vedenom na Okresnom úrade Senica, katastrálny od-
bor, podľa § 9a ods.8 písm.e), zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, Alena
Kotvan, Robotnícka 57, 905 01 Senica,  pričom osobitným zreteľom je, že pozemky
sú  využívané  ako  záhrada  a  susedia  s  nehnuteľnosťou  vo  vlastníctve  žiadateľa.
Žiadateľ má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň
z pozemkov a využívať ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v
súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarova-
nie  používať  mechanizmy  a  preto  nemá  záujem  o  ich  iné  využitie. Podpísaním
nájomnej zmluvy je poverený starosta obce.

Termín podpisu nájomnej zmluvy:  do 31. decembra 2018

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

Výsledok: Prenájom obecného pozemku Alena Kotvan bol - schválený.

Uznesenie č. 17/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje  prenájom  časti  obecného pozemku,
parcely C-KN 36/11 o výmere 445 m2 a časť parcely C-KN 32/1 o výmere 25m2 ,  za-
písanej na liste vlastníctva č.     vedenom na Okresnom úrade Senica, katastrálny
odbor, podľa § 9a ods.8 písm.e), zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, Job
Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov,  pričom osobitným zreteľom je, že pozemky sú vy-
užívané ako záhrada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ
má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z po-
zemkov a využívať  ich  na pestovanie  poľnohospodárskych plodín.  Obec nemá v
súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarova-
nie  používať  mechanizmy  a  preto  nemá  záujem  o  ich  iné  využitie. Podpísaním
nájomnej zmluvy je poverený starosta obce.

Termín podpisu nájomnej zmluvy:  do 31. decembra 2018

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

Výsledok: Prenájom obecného pozemku Borisovi Jobovi bol – schválený.

Uznesenie č. 18

OZ uznesením č. 18 schvaľuje zmenu otváracích hodín Kaviareň Rohováčik počas
letných prázdnin.

Piatok 17.00 hod – 22.00 hod
Sobota 17.00 hod – 22.00 hod
Nedeľa 15.00 hod – 21.00 hod  

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

Výsledok: Zmena otváracích hodín Kaviareň Rohováčik – schválená.
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Uznesenie č. 19

OZ uznesením č. 19 bol  Komunitný plán sociálnych služieb obce Rohov na roky
2018 – 2022.

Hlasovanie:

prítomní 4 poslanci
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Komunitný plán obce Rohov na roky 2018 – 2022 – schválený.

Uznesnie č. 20

OZ  uznesením  č.  20  schvaľuje  zmenu  prevádzkového  poriadku  multifunkčného
ihriska zavedením poplatku za prenájom vo výške 5,- Eur na každú začatú hodinu
pre hráčov bez trvalého pobytu v obci Rohov.

Hlasovanie:

prítomní 4 poslanci
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Zmena prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska – schválená.

V Rohove dňa 28. júna 2018 …............................
Mgr. Roman Ravas
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