
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 16. decembra 2020 
o 17:00 v kultúrnom dome

Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. VZN o nakladaní z odpadmi na území obce Rohov
7. Úprava rozpočtu za rok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Rohov na rok 2021
9. Rozpočet obce na rok 2021
10. Predaj obecného majetku
11. Rôzne, 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.  Povedal  tiež,  že  zasadnutie  sa  bude celé nahrávať a  nahrávka
bude zverejnená na internetovej stránke.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Program zasadnutia OZ – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

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

Hlasovanie:

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

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.

Bod č.4 Kontrola uznesení

Na poslednom zasadnutí  OZ dňa 28.10.2020 bolo prijaté jedno uznesenie č.  23/2020,
ktorým OZ schválilo  čerpanie návratnej finančnej výpomoci v dôsledku pandémie COVID-
19 vo výške 7 903,00 EUR poskytnutej zo strany Ministerstva financií SR
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Bod č.5 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN bolo  zverejnené na úradnej  tabuli  obce 28.  novembra 2020 zákonom stanovenú
lehotu 15 dní. Za uvedenú dobu neprišla na OÚ žiadna pripomienka. Najväčšou zmenou je
to,  že  od  1.  januára  2021  bude  účtovaný  poplatok  za  vývoz  KO  vždy  podľa
vyprodukovaného odpadu formou faktúry raz za 3 mesiace. Posledný štvrťrok sa bude
platiť spolu s tretím na základe predchádzajúcich mesiacov a vyúčtovaný bude v prvom
štvrťroku  nasledujúceho  obdobia.  Dôvodom  je,  aby  financie  boli  zaúčtované  ešte  v
kalendárnom roku. Výpočet ceny za 1 kg bol urobený na základe dodatku z Technických
služieb,  v  ktorom  nám  stanovili  sumu  za  vývoz  odpadu  na  kalendárny  rok,  a
predpokladaného množstva vyprodukovaného odpadu, odhadnutého na základe váženia
od septembra do novembra v  našej  obci.  Korekcia  množstva sú   3  %, je  spôsobená
certifikovanou váhou. Každá popolnica, ktorá bude označená čipom a pristavená v čase
vývozu bude vysypaná a odvážená. Zrušili sa mesačné a 2-týždňové vývozy, budú každé
2  týždne,  poplatok  nezávisí  ani  od  veľkosti  zbernej  nádoby  ani  od  počtu  obyvateľov
domácnosti, ale výlučne od jej hmotnosti. V prípade ak bude odchýlka vyššia ako 6 %,
bude ju obec reklamovať v TS. Vývoz separovaného odpadu je zadarmo. Hradí ho OZV, v
našom prípade  to  je  firma  ENVIPAK,  a.s.  Otázkou,  ktorú  treba  vyriešiť  sú  vrecia  na
separovaný zber – plasty, ktorých by malo byť podľa riaditeľa TS menej. Doriešiť treba aj
odvážanie vriec pre chalupárov, lebo TS prostredníctvom pracovníka naznačili, že už to
nebude možné (nedajú sa vážiť).Starosta skonzultuje túto informáciu s TS. Zbernú nádobu
má každá nehnuteľnosť, v ktorej má niekto trvalý pobyt v našej obci,  jednu nádobu však
môžu zdieľať aj viaceré domácnosti, ak sa dohodnú na spôsobe jej platenia.

Bod č.6 VZN o nakladaní z odpadmi na území obce Rohov 

VZN bolo  zverejnené na úradnej  tabuli  obce 28.  novembra 2020 zákonom stanovenú
lehotu 15 dní. Za uvedenú dobu neprišla na OÚ žiadna pripomienka. Podali sme žiadosť
na Environmentálny fond, v prípade že uspejeme dostane každá domácnosť  kompostér a
zakúpi sa drvička odpadov. Do 30. júna 2021 sme získali čas, počas ktorého Technické
služby chcú navrhnúť obciam spôsob  zberu kuchynského odpadu. Ak by sme aj nezískali
dotáciu z Environmentálneho fondu, poslanci sa zhodli,  že drvička sa kúpi  z vlastných
prostriedkov.  Vo  VZN  je  zapracovaná  povinnosť  aspoň  raz  ročne  vyviezť  obsah
nepriepustnej  žumpy  na  čističku  odpadových  vôd,  každá  domácnosť  musí  predložiť
potvrdenie  o  vývoze  na  požiadanie  obci,  i  keď  niektoré  domácnosti  majú  len  suché
záchody. Na preklenutie doby do 30. júna 2021 by si  mala každá domácnosť vyhradiť
miesto  na  kompostovanie  na  okraji  svojho  pozemku.  V  prípade,  ak  obec  kompostéry
nezíska,  bude  situáciu  riešiť.  Nevieme  posúdiť,  či  aj  v  prípade  ak  sa  auto  umýva  s
ekokozmetikou, je to zakázané. Zákon o tom bližšie nič nešpecifikuje.

Bod č. 7  Úprava rozpočtu za rok 2020

Bežné príjmy: 
• Transfer  zo  štátneho  rozpočtu  –  predškoláci  II.  časť  294,00  Eur  +  COVID19

1 121,45 Eur.
• Podielové dane + 6 000,00 Eur, 
• Daň za psa + 15,00 Eur,
• Ostatné poplatky – prieskumné územie nafta + 213,00 Eur, 
• Príjmy z dobropisov + 245,00 Eur
• Finančný dar cirkev + 50,00 Eur

Finančné operácie:
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• Návratná finančná výpomoc + 7 903,00 Eur
Bežné výdavky:

• poplatky za úver – 100,00 Eur
• poplatky banková záruka – 307,00 Eur
• odmeny COVID 19 – 400,00 Eur
• stoličky – 2 970,00 Eur
• lampy VO – 400,00 Eur

Kapitálové výdavky:
• cesta ku Kaplnke – 894,50 Eur

Finančné operácie:
• splátka úveru – 7 903,00 Eur

Ostatné výdavkové položky, ktoré sa potrebovali upraviť sa presunuli iba z položky v ktorej
bola alebo je rezerva do položky kde chýba.

Bod č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Rohov na rok 2021

Starosta  prečítal  záver  stanoviska hlavného kontrolóra  k  rozpočtu  obce Rohov na rok
2021. 

Bod č. 9 Rozpočet obce na rok 2021

K  zostaveniu  rozpočtu  sa  poslanci  so  starostom  stretli  dvakrát  a  zapracovali  svoje
pripomienky. Od občanov sme v zákonnej lehote nedostali žiadnu pripomienku. 

Bod č. 10 Predaj obecného majetku

Obec v súčasnosti predáva 1m2 za cenu 2€, čo je rovnaká suma ako u väčšiny okolitých
porovnateľných obcí. Táto suma bola poslancami schválená v predchádzajúcom období s
ohľadom na to,  aby si  mohli  obyvatelia  obce za prijateľnú cenu vysporiadať pozemky.
Alternatíva v predaji je za cenu určenú oficiálnym odhadom, ktorý si musí dať vypracovať
občan. Budú preto vypracované nové pravidlá pri nakladaní s majetkom obce, v ktorom
budú zapracované aj oficiálne pravidlá predaja majetku. P. Jobb navrhol aby sa zohľadnilo
v cene aj prístup k pozemkom, o ktoré je záujem. Odpredaj majetku pre p. Skuráka a p.
Jóba bol  riadne  zverejnený a  v  zákonnej  lehote  neboli  voči  predaju  vznesené žiadne
pripomienky. 

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti: Job Boris,
Rohov 60, 906 04 Rohov, zverejnila 2. novembra 2020 zámer predať z dôvodu osobitného
zreteľa časť obecného pozemku:  E-KN p.č. 32/1, druh lesný pozemok, plocha vo výmere
742 m2  vedenom OÚ Senica, KO Senica na LV č. 759 pre katastrálne územie Rohov.
Časť pozemku určená na predaj vo výmere 121 m2 bola odčlenená geometrickým plánom
č. 815/2020 z parcely E-KN 32/1 a skladá sa z troch dielov: 
•  diel  7  vo  výmere  27  m2,  ktorý  tvorí  novovytvorenú  C-KN p.č.  32/15  druh  pozemku
zastavaná plocha o výmere 27 m2

•  diel  8 vo výmere 81 m2, ktorý tvorí  novovytvorenú C-KN p.č.  33/20 druh záhrada vo
výmere 81 m2

• 9 vo výmere 13 m2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 33/21 druh pozemku záhrada vo
výmere 13 m2

Cena je stanovená na 2€/m2, čo predstavuje celkovo sumu 242€.
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Osobitným 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 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. 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 v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti: Miroslav
Skurák, Generála Ľ. Svobodu 1359, 905 01 Senica a manž. MUDr. Kataríny Skurákovej,
rod. Škojcovej, 906 04 Rohov 104 zverejnila dňa 2.novembra 2020 zámer predať z dôvodu
osobitného zreteľa obecný pozemok:  E-KN p.č. 33/7, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 39 m2  vedenom OÚ Senica, KO Senica na LV č.  677 pre katastrálne územie
Rohov. Cena za 1m2 je 2€, celková cena 78€
Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už viac ako 40 rokov nachádza v rámci
oploteného dvora záujemcu, v ktorom bude stáť 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. Pripomienky počas doby zverejnenia na úradnej tabuli a www.rohov.sk
v zákonom predpísanej lehote 15 dní, neboli voči predaju obecného majetku vznesené.

Bod. 11 Rôzne a diskusia

Veterný park – máme troch záujemcov o vybudovanie veterného parku. Prvou firmou je
firma, ktorá už bola prezentovať svoj záujem veterný park vybudovať. Druhou firmou bola
firma, s ktorou pán starosta zatiaľ komunikoval iba telefonicky. Predstaviteľ tretej firmy bol
osobne  na  úrade,  kde  mu  starosta  podal  také  isté  informácie  ako  tým  dvom
predchádzajúcim firmám. Upozornil  ho,  že vzhľadom k situácii  s COVID nie je možné
zámer prezentovať pred všetkými občanmi.  Napriek tomu, firma podala návrh štúdie EIA
na  MŽP  SR,  ktorú  je  možné  pripomienkovať.  Z  toho  vyplýva,  že  kto  má  akúkoľvek
pripomienku k veternému parku, má ju poslať priamo na MŽP SR alebo na obec, kde by
mohli pripomienky poslať spoločne. Pán Válek vyzval starostu aby celú vec zastavil ešte
počas tej 21 dňovej pripomienkovacej lehoty, až pokiaľ sa k tomu nevyjadria občania obce.
Prítomný bol aj poslanec z Popudinských Močidlan, ktoré sú v rovnakej situácii ako naša
obec.
P. Jobb žiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, či súhlasia s veterným parkom alebo nie.
Keď mu povedali svoj vlastný súkromný názor (starosta povedal, že už od začiatku park s
turbínami  ktoré  sú  až  na  horizonte  podporuje,  p.  Rybnikár  je  len  za  horné  vrtule,  F.
Nemeček je za, J. Kadič proti, M. Ravasová je za), obvinil ich, že klamú, čo mu vzápätí
vyvrátila  poslankyňa  M.  Ravasová  so  slovami,  že  poslanci  v  každom  prípade  budú
rešpektovať názor väčšiny obyvateľov, lebo zastupujú všetkých, to im však nebráni, aby
mali aj názor vlastný. Starosta informoval, že súčasťou pripomienok bude i informácia o
neférovosti celého návrhu, ktorý bol podaný v čase, keď sú sviatky, zákaz vychádzania a
ľudia tak majú sťažený prístup k informáciám. P. Válek poznamenal, že je potrebné zistiť
záujem občanov o veterný park, s čím všetci súhlasili – už sa tak raz stalo a požiadavka
na opakované stretnutie bola prvou spoločnosťou akceptovaná.
P.  Jobb  potom  uviedol,  že  majiteľmi  niektorých  pozemkov,  na  ktorých  je  plánovaná
výstavba veterného parku je aj p. Ľ. Ravasová (matka starostu obce) a A. Škojec (svokor
účtovníčky) a tvrdil že to nie je náhoda a súvisí to s podporou p. Škojcovej a starostu obce
pre výstavbu parku. Starosta obce sa voči tomu ostro ohradil a označil to za konšpiráciu.
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Svoju podporu pre veterný park otvorene vyslovil už pred pol rokom, pri návšteve prvého
záujemcu  a  to,  že  posledná  firma  plánuje  stavať  aj  na  konkrétnych  pozemkoch  sa
dozvedel spolu s ostatnými pred týždňom. Každý má právo na svoj vlastný názor, vrátane
starostu a poslancov.
p. Fenyvesiová – upozornila na role, ktoré má vo vlastníctve HKH Agro, spôsob obrábania
a  nakladania  s  pôdou.  Obec  na  podnet  p.  Blažekovej  už  celú  vec  písomne riešila  s
okresným úradom aj RUVZ, ale žiaľ nič sa nezmenilo. Pokúsi sa celú vec urobiť znovu.
Na Stublákoch sa budú stromčeky presádzať.  Zámerom bolo celú výsadbu zrealizovať na
jeseň, bohužiaľ počasie to neumožnilo. Presadenie sa uskutoční v najbližšom možnom
termíne na jar, pletivo je už zakúpené a stĺpiky sú už v zemi. Nakoľko celé biokoridory
majú veľkú výmeru 4,5ha nie je možné ich všetky oplotiť a ochrániť. Musíme sa spoľahnúť
na zdroje z eurofondov, teraz nie je žiadna výzva, ktorá by umožnila sa do nej zapojiť aby
sme získali dotáciu. 
p.  Jobb  pripomienkoval  zverejňovanie  zápisníc  OZ  a  vyhlásenia  zasadnutí  v  časom
stanovenej lehote. Podľa starostu neexistuje zákonom daná lehota, určujúca dokedy majú
byť zápisnice zverejnené, sú však vždy na požiadanie k dispozícii  na OU. Čo sa týka
zverejnenia programu zasadnutia, na úradnej tabuli internetovej stránky bol zverejnený v
nedeľu 13.12.2020 (a automaticky rozposlaný na emaily všetkých občanov) a v písomnej
forme bol na úradnú tabuľu zavesený v pondelok ráno (bol i dvakrát vyhlásený v miestnom
rozhlase). Starosta si nemyslí, že by bolo zasadnutie kvôli tomu neplatné.
P. Čech oznámil, že podal ďalšie oznámenia vo veci sporu s p. Vajdom a upozornil, že bol
na obecný úrad doručený list, na ktorý si žiada do 30 dní odpoveď. P. Čech a p. Vajda sa
na  záver  pohádali  (slovná  potýčka),  dôvodom  bolo,  že  p.  Čech  označil  p.  Vajdu  za
chudáka.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 16. decembra 2020 
o 17:00 hod. v kultúrnom dome

Uznesenie č. 24/2020

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov  schvaľuje  uznesením  č.  24/2020 VZN o miestnom
poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady,   ktoré  bolo  vyvesené  na
úradnej tabuli 28. novembra 2020 a zvesené dňa 15.decembra 2020

Hlasovanie:

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

Výsledok: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady -
schválené.

Uznesenie č. 25/2020

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Rohov  schvaľuje uznesením 25/2020  VZN o  nakladaní  z
odpadmi na území obce Rohov, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli 28. novembra 2020
a zvesené dňa 15. decembra 2020

Hlasovanie:

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

Výsledok: VZN o nakladí s odpadmi na území obce Rohov – schválené. 

Uznesenie č. 26/2020

OZ  uznesením  č.  26/2020  schvaľuje zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2020,
rozpočtovým  opatrením  č.  3 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 : 7 938,45 EUR
Kapitálové príjmy :        0,00 EUR
Finančné príjmové operácie : 7 903,00 EUR     

Príjmy celkom:            15 841,45    EUR

Bežné výdavky : 4 177,00     EUR              
Kapitálové výdavky :    894,50     EUR           
Finančné výdavkové operácie : 7 903,00     EUR  

    
Výdavky celkom:          12 974,50 EUR
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Hlasovanie:

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

Výsledok: Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2020 – schválená.

Uznesenie č. 27/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Rohov k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2023

Hlasovanie:

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

Výsledok: OZ zobralo na vedomie stanovisko HK obce Rohov. 

Uznesenie č. 28/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 28/2020 schvaľuje rozpočet obce Rohov
na rok 2021  ktorého návrh  bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28. novembra 2020
a zvesený 15. decembra 2020 bez programovej štruktúry.

Príjmy vo výške 202 093,89    EUR

z toho

 bežné príjmy    193 424,89   EUR

 kapitálové príjmy                      0,00  EUR

 finančné príjmy               8 670,00  EUR

Výdavky vo výške              201 481,00    EUR

z toho

 bežné výdavky           172 881,00  EUR

 kapitálové výdavky       23 600,00  EUR

 finančné výdavky               5 000,00   EUR

Hlasovanie:

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

Výsledok: Rozpočet na rok 2021 – schválený.

Uznesenie č. 29/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov schvaľuje uznesením č. 29/2020 predaj pozemku  E-
KN p.č. 33/7, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 39 m2  vedenom OÚ Senica, KO
Senica na LV č. 677 pre katastrálne územie Rohov  vo vlastníctve Obce Rohov podľa § 9a
ods.8  písm.e),  zákona  NR SR č.138/1991 Zb.  o  majetku  obcí,  Miroslavovi  Skurákovi,
Generála  Ľ.  Svobodu 1359,  905 01  Senica  a  manž.  MUDr.  Katarína  Skuráková,  rod.
Škojcová, 906 04 Rohov 104, pričom osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už
viac ako 40 rokov nachádza v rámci  oploteného dvora záujemcu,  v  ktorom bude stáť
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. Cena pozemku je stanovená na 2,00 €/m2,
cena spolu  78,00 €  (slovom  sedemdesiat osem Eur) za nehnuteľnosť. Zámer odpredať
majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 2. novembra 2020, zvesený 30.
novembra 2020 a neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Predaj predaj pozemku E-KN p.č. 33/7 – schválený. 

Uznesenie č. 30/2020

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Rohov  schvaľuje  uznesením  č.  30/2020  predaj  časti
obecného pozemku:  E-KN p.č.  32/1,  druh lesný pozemok,  plocha vo výmere 742 m2

vedenom OÚ Senica, KO Senica na LV č. 759 pre katastrálne územie Rohov p. Borisovi
Jobovi, Rohov 60, 906 04 Rohov. Časť pozemku určená na predaj vo výmere 121 m2 je
odčlenená geometrickým plánom č. 815/2020 z parcely E-KN 32/1 a skladá sa z troch
dielov: 
•  diel  7  vo  výmere  27  m2,  ktorý  tvorí  novovytvorenú  C-KN p.č.  32/15  druh  pozemku
zastavaná plocha o výmere 27 m2

•  diel  8 vo výmere 81 m2, ktorý tvorí  novovytvorenú C-KN p.č.  33/20 druh záhrada vo
výmere 81 m2

• 9 vo výmere 13 m2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 33/21 druh pozemku záhrada vo
výmere 13 m2

Cena pozemku je stanovená na 2,00 €/m2, cena spolu 242,00 € (dvesto štyridsať dva Eur)
za nehnuteľnosť. Zámer odpredať majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
2.  novembra  2020,  zvesený  30.  novembra  2020  a  neboli  k  nemu  prijaté  žiadne
pripomienky.

Zasadnutie OZ dňa 16.12.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome



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

Výsledok: Odpredaj nehnuteľnosti – schválený.

Zasadnutie OZ dňa 16.12.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome
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