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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 15. decembra 2019

Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. VZN o dotáciách
6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Rozpočet obce na rok 2020
8. Informácie o práci Komisie na ochranu verejného záujmu
9. Prenájom obecného majetku
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Program zasadnutia OZ – schválený.

Po  schválení  zverejneného  programu  zasadnutia  požiadal  starosta  o  zaradenie
ďalších bodov programu: Prerokovanie protestu prokurátora Pd 102/19/2205-3 proti
VZN Obce Rohov č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rohov a zrušenie
doteraz platného VZN č.2/2014. Tieto body by mali byť zaradené pred schvaľovaním
VZN  o  dotáciách  z  rozpočtu  obce  Rohov.  P.  Kadič  požiadal  o  doplnenie  bodu
programu, ktorým je správa komisie na ochranu verejného záujmu, pracujúcej  pri
obecnom zastupiteľstve.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Doplnenie program zasadnutia OZ – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Overovatelia zápisnice:
Marcela Ravasová …..........................................................
František Nemeček …..........................................................
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:František Nemeček, Marcela Ravasová
Zapisovateľka:  Ing. Ľuboslava Škojcová

Hlasovanie:

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

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.

Bod č.4 Kontrola uznesení
Na poslednom zasadnutí OZ dňa 14.11.2019 boli prijaté nasledovné uznesenia
OZ  uznesením  č.  21/2019  schválilo  zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2019
rozpočtovým opatrením č. 4
OZ obce  Rohov  uznesenim  č.  22/2019  súhlasilo  z  dôvodu  osobitného  zreteľa  s
prenájmom obecného majetku pre p. Borisa Jóba
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Rohov  uznesením  č.  23/2019  schválilo  predaj  časti
obecného pozemku Jane Šišolákovej.
OZ  uznesením  č.  24/2019  schválilo  dotáciu  na  zafinancovanie  prevádzkových
nákladov MAS Záhorie.
OZ uznesením č. 25/2019 zobralo na vedomie príkaz starostu č.1/2019 na vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov obce Rohov

Bod č. 5a Prerokovanie protestu prokurátora Pd 102/19/2205-3 proti VZN Obce
Rohov  č.  2/2014  o  poskytovaní  dotácií  z rozpočtu  obce  Rohov  prijatému  na
zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  v Rohove  dňa  12.  12.  2014  uznesením
č. 32/2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2015.

Podľa zákona o prokuratúre prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a
ostatných  všeobecne  záväzných  predpisov  orgánmi  verejnej  správy  pri  výkone
verejnej  správy.  V  rámci  výkonu  tohto  dozoru  bol  obci  Rohov  podaný  protest
prokurátora Pd 102/19/2205-3 zo dňa 29.10.2019 voči čl.1 ods. 1, čl.2 ods.1, čl.2
ods.4, čl.3 ods.2 a čl.3 ods. 3 a 5 VZN  č.2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Rohov. Prokurátor v proteste navrhol VZN v uvedených ustanoveniach zrušiť.

Poslanci OZ obce Rohov boli s protestom prokurátora oboznámení na stretnutí so
starostom obce  i  na  zasadnutí  OZ.  Na  základe  týchto  informácií  uznali  poslanci
protest  prokurátora  za  dôvodný,  rozhodli  sa  uvedené  VZN  zrušiť  a  nahradiť  ho
novým VZN.

Bod č.6 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

V dôsledku navýšenia  cien  zo strany TS Senica  a  tiež 100% navýšenia cien za
skládkovanie  musela  obec  Rohov  pristúpiť  k  navýšeniu  poplatkov  za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol zverejnený 27.novembra 2019. V
stanovenej  lehote  10  dní  od  zverejnenia  nebola  k  nemu  doručená  žiadna
pripomienka. Navýšenie ceny za 1dm3 bolo vypočítané na základe informácií od TS
Senica  o  množstve  odovzdaného  odpadu  za  rok  2019  a  zmluvy  o  odbere
komunálneho odpadu na rok 2020 medzi TS Senica a obcou Rohov. Pri zvyšovaní

Overovatelia zápisnice:
Marcela Ravasová …..........................................................
František Nemeček …..........................................................
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ceny sa prihliadalo i na to, aby cena rástla menej pre obyvateľov, ktorí viac separujú
a majú preto menšie zberné nádoby a menší  počet  vývozov,  ako pre tých,  ktorí
triedia menej a zberné nádoby a počet vývozov majú väčší.

Bod č. 7 Rozpočet obce na rok 2020

Kontrolór  obce K.  Pavelková zaslala  v  elektronickej  podobe starostovi  a  všetkým
poslancom stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2020. S navrhnutým rozpočtom
súhlasí a odporúča ho schváliť.

Bod č. 8 Schválenie rozpočtu obce Rohov na rok 2020
Podobne ako po minulé roky,  vychádza rozpočet  z  príjmov,  dosiahnutých v roku
2019. Napriek deklarovanému nárastu príjmu na rok 2019 o 8 až 11 percent sa v
prípade  našej  obce  rozpočet  navýšil  len  o  necelé  2  percentá.  Medzi  najväčšie
výdavky v  r.  2020 patrí  10  000 €  určených na spoluúčasť pri  výstavbe 1.  etapy
vodovodu,  8  000  €  určených  na  plynofikáciu  materskej  školy  a  dokončenie
rekonštrukcie  KD.  Na  poslednú  menovanú  položku  v  rozpočte  neboli  alokované
financie, lebo sme nevedeli, čo všetko sa podarí v KD dome pri jeho rekonštrukcii
ešte v tomto roku dokončiť a koľko to bude stáť.  V piatok zhotoviteľ vyčíslil všetky
práce  vykonané  nad  rámec  projektu:  odstránenie  starých  omietok,  obkladu,
maľovanie, položenie dlažby, oprava stropov na WC, osadenie svetiel a ďalšie práce
v sume 5 400€, k tomu treba ešte prirátať zakúpenie svetiel do KD v sume 1 500 €.
Tieto prostriedky budú uhradené z  rezervného fondu.  Preto  v roku 2020 nebude
potrebné v KD uskutočniť veľké investície, ale len drobnejšieho charakteru. 
Rozpočet  bol  zverejnený  27.  novembra  2019.  V  stanovenej  lehote  boli  k  nemu
doručené  pripomienky  resp.  otázky  od poslanca  J.  Kadiča.  Tie  boli  so  zvyšnými
poslancami prerokované 4. 12. 2019 a odpoveď bola zaslaná emailom 11. 12. 2019.
Ak sa k tomu chce p. Kadič vyjadriť – prosím. 
p. Kadič – 27. novembra poslal výhrady, a odpovedané mu bolo až 11. decembra a
nemohol  sa  vyjadriť  a  ani  ovplyvniť  rozpočet.  Má  výhrady  k  investovaniu  do
materskej škôlky. Pán Kadič má problém s tým, že budova škôlky nie je majetkom
obce. OŠK – dotácia, je vyčíslená na 4 500,- nepokryje ani základný manežment
klubu. Ak bude dotácia v schválenej výške, v tom prípade OŠK bude musieť skončiť
svoju činnosť.

Bod č. 9 - Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu J. Kadič podal informáciu o činnosti
komisie.  Starosta  je  podľa  nej  povinný  podať  do  určitého  dátumu  (31.marca)
majetkové priznanie. Do 12. 12. 2019 nebolo doručené komisii, žiada preto starostu
o vysvetlenie. Odovzdal starostovi písomnú žiadosť o písomné vysvetlenie. Starosta
mu  odpovedal,  že  majetkové  priznanie  podal  v  zákonom  stanovenej  lehote  do
podateľne  obce  Rohov,  o  čom  existuje  oficiálny  zápis  v  knihe  prijatej  pošty.
Majetkové priznanie podáva do podateľne každý rok, tak ako i ostatní starostovia.
Skôr  ho  prekvapuje,  že  za  9  mesiacov  si  priznanie  nikto  z  komisie  neprišiel
vyzdvihnúť. Na žiadosť o vyjadrenie písomne odpovie opäť do podateľne obce.

Bod č. 10 - Prenájom obecného majetku

Overovatelia zápisnice:
Marcela Ravasová …..........................................................
František Nemeček …..........................................................
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Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení  neskorších  predpisov  na  základe  žiadosti:  Tomáš Vajda,  906  04  Rohov  4
Obec Rohov zverejnila zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného
pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 806 m2 ktorá je vo
vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že obec v súčasnosti nemá záujem
o  iné  využitie  tohoto  pozemku,  ktorý  je  ťažko  prístupný  a  nevhodný  na
poľnohospodárske  využitie.  Pozemok  susedí  s  parcelou  vo  vlastníctve  žiadateľa,
ktorý má záujem chovať na ňom hospodárske zvieratá (hrabavce, kopytníky).
Pani Ravasová – pán Vajda požiadal o prenájom majetku, súhlasí s prenájmom na
chov hospodárskych zvierať. Nakoľko splnil podmienku odstránenia vrakov.
Pán Nemeček sa k veci nechcel vyjadriť.
Pán Hnilica – z jeho pohľadu sa nič nezmenilo oproti situácii z predchádzajúceho
zastupiteľstva. 
Pán Kadič – prenájom mal priniesť to, že ľudia budú spokojní. Teraz sme sa dostali
do situácie, že tento prenájom robí zlobu medzi občanmi. Podľa neho tento prenájom
bude naďalej sporom. 
Podľa názoru starostu p. Vajda splnil podmienky určené zastupiteľstvom a i keď bolo
podané na neho trestné oznámenie, zatiaľ nebolo ukončené a P. Vajda nebol uznaný
vinným. Preto by to nemalo byť prekážkou schválenia prenájmu. Pozemky p. Vajdu a
J. Čecha sú v tesnej blízkosti a bez ohľadu na to, či k prenájmu príde alebo nie, budú
dochádzať do kontaktu a spory môžu ta či tak pokračovať.

Bod č. 10 Rôzne, diskusia

• 26.12. 2019 bude stolnotenisový turnaj – pod záštitou pána Ivana Čecha a
jeho priateľov.

• 8. februára 2020 bude fašiangová veselica

Pán Vajda sa spýtal k tomu bodu o prenájme obecného majetku, pán Kadič mu podal
vyjadrenie k tomu, že prenájom nesplnil ten účel, na ktorý mal byť majetok prenajatý.
Pán Hnilica – keď sa vzťah medzi susedmi upraví, je možnosť opätovného prenájmu.
Pani MUDr. Blažeková – pýtala sa na ďalšiu víziu obce, podľa jej názoru sa v obci nič
nespravilo a nič nedeje. Čím chce obec prilákať mladých ľudí do obce, chýbajú jej
pozemky na výstavbu, ako napr. v Rybkách.
Starosta odpovedal, že v roku 2020 bude oslovený pozemkový fond, či bude ochotný
predať pozemky, ktoré sú v územnom pláne obce určené ako stavebné pozemky.
Výzva na rekonštrukciu chodníkov počas r. 2019 žiaľ nevyšla, obec má pripravený
projekt, ktorý môže kedykoľvek podať a žiadať o dotáciu. Bez  výzvy a prostriedkov z
EU to žiaľ nie je možné. Podaná bola opakovane i výzva na vybudovanie I. etapy
vodovodu  (30.októbra  2019),  musíme  dúfať,  že  budeme  úspešní.  Do  výzvy  pre
vodovody pre obce do 2000 obyvateľov sme sa nemohli zapojiť, vyšla 22.11 a termín
odovzdania žiadosti  bol do 24.12 vrátane verejného obstarávania, ktoré však trvá
minimálne  6  týždňov.  V  roku  2020  je  plánované  dokončenie  kultúrneho  domu a
zmena spôsobu vykurovania v materskej škole.

Bod č. 11 Záver

Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.

Overovatelia zápisnice:
Marcela Ravasová …..........................................................
František Nemeček …..........................................................
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2019

Uznesenie č. 26/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č.26/2019 berie na vedomie protest
prokurátora Pd 102/19/2205-3 zo dňa 29.10.2019. 

Hlasovanie:

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

Výsledok:  OZ uznesením č. 26/2019 zobralo na vedomie  protest prokurátora Pd
102/19/2205-3.

Uznesenie č. 27/2019

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením  č.27/2019   vyhovuje  protestu
prokurátora Pd 102/19/2205-3  zo dňa 29.10.2019 a ruší VZN  Obce Rohov č. 2/2014
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rohov.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania:  OZ súhlasí s protestom prokurátora Pd 102/19/2205-3  zo dňa
29.10.2019 a   VZN  Obce Rohov č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Rohov bolo zrušené.

Uznesenie č. 28/2019

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č.28/2019 schvaľuje VZN č.01/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rohov.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania:  VZN č.01/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rohov –
schválené.

Uznesenie č. 29/2019

OZ uznesením č. 29/2019  schvaľuje doplnok č.2 VZN 02/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Overovatelia zápisnice:
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Zasadnutie OZ obce Rohov dňa 15. decembra 2019    6/8

Hlasovanie:

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

Výsledok  hlasovania:   Doplnok  č.2  k  VZN  02/2015   o  miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválené.

Uznesenie č. 30/2018

OZ uznesením č. 30/2019 zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Rohov k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: 

OZ  zobralo  na  vedomie stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  Rohov  k  návrhu
rozpočtu na rok 2020.

Uznesenie č. 31/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

- zverejnený dňa 27. 11. 2019

- pripomienky do 7. 12. 2019

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/2019 schvaľuje  rozpočet obce Rohov na rok

20209 bez programovej štruktúry.

Príjmy vo výške 274 512,00 EUR

z toho

 bežné príjmy 191 816,00 EUR

 kapitálové príjmy   70 506,00 EUR

 finančné príjmy   12 190,00 EUR

Výdavky vo výške 274 429,38 EUR

z toho

 bežné výdavky 184 723,38 EUR

Overovatelia zápisnice:
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 kapitálové výdavky   19 200,00 EUR

 finančné výdavky   70 506,00 EUR

Hlasovanie:

Za:   3 poslanci
Proti:  1 poslanec
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok:  Rozpočet na rok 2020 bez programovej štruktúry – schválený. 

Uznesenie č. 32/2019

OZ  uznesením  č.  32/209  Obce  Rohov  súhlasí  z  dôvodu  osobitného  zreteľa  s
prenájmom časti obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1
o výmere 806 m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že
obec  v  súčasnosti  nemá  záujem  o  iné  využitie  tohoto  pozemku,  ktorý  je  ťažko
prístupný a nevhodný na poľnohospodárske využitie. Zámer prenajať tento pozemok
bol na úradnej tabuli zverejnený 11.10. 2019. Podpis nájomnej zmluvy sa uskutoční v
termíne do 2 týždňov od prijatia tohto uznesenia.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: OZ prenájom obecnej parcely – neschválený.

Overovatelia zápisnice:
Marcela Ravasová …..........................................................
František Nemeček …..........................................................


