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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 9. decembra 2018 v kaviarni
Rohováčik

Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a poslancov OZ
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ obce
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10.Diskusia 
11.Záver

Bod č. 1 Otvorenie verejného zasadnutia OZ

Verejné zasadnutie otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných.

Bod č. 2 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli určení :  P. Rybnikár, Andrej Hnilica
Zapisovateľ:  Ľ. Škojcová

Bod č. 4 Oznámenie výsledkov komunálnych volieb z 10. 11. 2018

S výsledkami volieb oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie 
p. Gabriela Blažeková. Prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie zo dňa 10. 11. 
2018.

Bod č.5  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Novozvolený  starosta  obce  Mgr.  Roman  Ravas  v  zmysle  §13  ods.  2  Zákona
č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil sľub v znení:
„Sľubujem  na  svoju  česť  a  svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti,
ochraňovať  záujmy  obce,  Slovenskej  republiky,  Ústavu  Slovenskej  republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone  svojej  funkcie  starostu  uplatňovať  podľa  svojho  najlepšieho  vedomia  a
svedomia.“ 
Po prečítaní sľubu novozvolenému starostovi Mgr. Romanovi Ravasovi, p. Blažeková
odovzdala novozvolenému starostovi Osvedčenie o zvolení.
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Bod č.6 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce

Prítomní poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva v zmysle § 26 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pristúpili k zloženiu
sľubu, ktorý prečítal starosta obce v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť  svoje povinnosti,  ochraňovať záujmy obce,  dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Text  sľubu  je  napísaný  na  osobitnom  papieri  pod  ktorým  je  abecedný  zoznam
novozvolených  poslancov.  Poslanci  jednotlivo  pristupovali  k  podpisu  sľubu  a
predsedkyňa  miestnej  volebnej  komisie  im  odovzdávala  osvedčenia  o  zvolení.
Starosta obce poblahoželal všetkým novozvoleným poslancom OZ a skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé  rokovať a je schopné uznášať sa, nakoľko sú
prítomní všetci poslanci.

Bod č.7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Starosta  predložil  poslancom  na  schválenie  zvyšné  časti  bodu  ustanovujúceho
zasadnutia OZ:

1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
3. Určenie platu starostu obce
4. Diskusia 
5. Záver

Schvaľovanie programu zasadnutia

Hlasovanie:
Prítomní: 5 poslancov
Za: 4 poslanci
Proti: 1 poslanci

Schválenie  programu  zasadnutia  –  p.  Kadič  mal  výhrady  voči  bodu  č.  9  nemá
dostatočné informácie o plate starostu. 

Bod č.1 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce Mgr. Roman Ravas požiadal prítomných poslancov, aby poverili  zo
svojich radov jedného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného  zastupiteľstva  vo  výnimočnom  prípade,  ktorý  môže  nastať  počas
volebného obdobia. V zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta  a  ods.  6  tretia  veta  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  poslanci
jednohlasne zvolili za povereného poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva pán Peter Rybnikár.
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Bod č.2 Určenie komisií OZ

Obecné zastupiteľstvo podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z.  o ochrane verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov má povinnosť zvoliť komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie starostu obce. Jej úlohou je kontrolovať, či starosta dodržuje všetky
ustanovenia tohoto zákona, podľa ktorého:
(1) Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej
funkcie,  a  počas  jej  výkonu  vždy  do  31.  marca  podať  písomné  oznámenie  za
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a)  či  spĺňa  podmienky  nezlučiteľnosti  výkonu  funkcie  verejného  funkcionára  s
výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu
alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri
výkone funkcie verejného funkcionára,
c)  aké  má  funkcie  v  štátnych  orgánoch,  v  orgánoch  územnej  samosprávy,  v
orgánoch  právnických  osôb  vykonávajúcich  podnikateľskú  činnosť  a  v  orgánoch
iných právnických osôb;  taktiež  uvedie,  z  ktorých uvádzaných funkcií  má príjem,
funkčné alebo iné požitky,
d)  svoje  príjmy  dosiahnuté  v  uplynulom  kalendárnom  roku  z  výkonu  funkcie
verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých
vykonávaní  verejný funkcionár  pokračuje aj  po ujatí  sa výkonu funkcie verejného
funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s
ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a
adresa trvalého pobytu.

Poslanci  spomedzi  svojho radu jednohlasne zvolili  predsedu a členov komisie na
ochranu verejného záujmu nasledovne:

Predseda: p. Bc. Ján Kadič
Členovia: p. Mgr. Andrej Hnilica, p. František 

Nemeček

Bod č. 3 Určenie komisií OZ

Obecné zastupiteľstvo určuje plat  starostu podľa rozsahu výkonu funkcie starostu
určeného  doterajším  obecným  zastupiteľstvom  najneskôr  90  dní  pred  voľbami.
Úväzok starostu bol stanovený na 50%, preto je celkový plat starostu obce určený
ako súčin priemernej mzdy v NH za rok 2018 (954€) x koeficient 1,62 x 0,5 (úväzok),
čo spolu predstavuje sumu: 773€. 

Bod č. 4 – Diskusia

p. S. Blažek – podal pripomienku k tomu, že treba zverejniť program zasadnutia,
rozposlať papierovou formou.
Mal pripomienku k tomu aby všetky organizácie spolupracovali. 
p. Válek – pripomienka k rozpočtu – cesta ku kaplnke, vykúpenie pozemkov bude v
réžii cirkvi, pán farár sa ujme celého odkúpenia
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p. Kadič – pripomienkoval to, že nevie o tom, že v utorok bude zastupiteľstvo, treba s
ním  komunikovať  cez  mailovú  poštu,  oficiálne  požiadal  o  mailovú  komunikáciu,
nakoľko je pracovne vyťažený a počas práce nemôže komunikovať telefónom, nemal
možnosť dať pripomienky k rozpočtu 
p. Ravas – upozornil na to, že sa už dvakrát pokúšal zriadiť mailovú komunikáciu so
všetkými občanmi, bohužiaľ táto inciatíva mala veľmi malú odozvu
p.  Ravasová  –  upozornila  všetkých,  že  rozpočet  schvaľovali  bývalí  poslanci,  a
povedala,  že  vždy  pred  obecným  zastupiteľstvom  sa  poslanci  schádzajú  a
prediskutujú program zasadnutia
p. Kadič – navrhol, aby sa určil plán zastupiteľstiev 
p. Kadič – mala by byť prítomná riaditeľka materskej škôlky pri schvaľovaní rozpočtu
aby mohla predniesť svoje pripomienky a požiadavky 
p. Kadič – ako bola vyriešená pripomienka p. Ravasa ohľadom parkovania áut pri
DSS  a  pred  Jednotou.  Momentálne  v  riešení  u  p.  kpt.  Pavlíka  na  Dopravnom
inšpektoráte
p. Kadič – poslanci by si rozdelili Rohov na päť častí a mali  na starosti určitú časť a
priamo komunikovali s občanmi
p. Ravasová – uviedla, že Rohov je tak malá obec, že to nemá zmysel, spýtala sa
prítomných občanov, že či by chceli mať svojho poslanca
p. Válek – navrhol, aby si poslanci zobrali na starosť oblasť života v obci
p.  Ravas  –  oboznámil  prítomných  o  účasti  občanov  pri  hlasovaní  o  dotácii
poskytovaných z rozpočtu obce pre jednotlivé organizácie v obci
p. Blažeková – povedala, že si myslí, že je to pomôcka pri rozhodovaní 
p. Kadič – v roku 2017 nebola vyplatená dotácia v plnej výške, v roku 2018 bola
vyplatená dotácia vo výške 4 500,00 eur, chcel by aby sa prehodnotila poskytovaná
dotácia
p. Kadič st. – otázka, kedy bude voda v Rohove, je podaný projekt na prvú časť po
cintorín 
p. Ravas – oboznámil prítomných o výzve na pozemné komunikácie – čas realizácie
rok 2020, ostatné chodníky je možnosť opravy vo vlastnej réžii

Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 9. decembra  2018

Uznesenie č. 32/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov
A. berie na vedomie  výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Roman Ravas zložil  zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2.  zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva:  Mgr.  Andrej  Hnilica,  Bc.  Ján  Kadič,
František Nemeček, Marcela Ravasová a Peter Rybnikár zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

prítomní  5 poslancov
za:  5 poslancov
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 33/2018

Obecné zastupiteľstvo v Rohove poveruje poslanca Petra Rybnikára, zvolávaním a
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

prítomní  5 poslancov
za:  5 poslancov
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 34/2018

Obecné zastupiteľstvo v  Rohove
A. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu
B.  určuje  ako  náplň  práce  komisie  kontrolu  dodržiavania  ustanovení  zákona
357/2004 o ochrane verejného záujmu starostom obce
C . volí
a) predsedu komisie Bc. Ján Kadič
b) členov komisie : a) poslancov Mgr. Andrej Hnilica, František 

Nemeček
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b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb……………………………………..
Hlasovanie:

prítomní  5 poslancov
za:  5 poslancov
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: 

Uznesenie č. 35/2018

OZ obce Rohov určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení
neskorších  predpisov  v  rozsahu  určenom  doterajším  obecným  zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Mgr. Romana Ravasa vo výške
773€.

Hlasovanie:

prítomní  5 poslancov
za:  5 poslancov
proti:  0 poslancov
zdržalo sa:  0 poslancov
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