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Program zasadnutia OZ obce Rohov dňa 13. augusta 2019

Program

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
6. VZN o výške prídpevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu, výdaj jedál a
nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov
7. Prenájom obecného majetku
8. Rôzne, diskusia 
9. 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:  5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Program verejného zasadnutia OZ – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Marcela Ravasová, Ján Kadič
Zapisovateľ:  Ľ. Škojcová

Hlasovanie:

Za:  5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľ – schválené.

Bod č. 4 Kontrola uznesení

OZ uznesením č. 8/2019  - zobralo na vedomie správu audítora
OZ uznesením č. 9/2019 - zobralo na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu
obce
OZ uznesením č. 10/2019 - schválilo ZÚ obce Rohov za rok 2018
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OZ uznesením č. 11/2019 – schválilo prebytok rozpočtu za rok 2018
OZ uznesením č. 12/2019 – schválilo čerpanie rezervného fondu 
OZ uznesením č. 13/2019 – schválilo zmenu rozpočtu na rok 2019
OZ uznesením č. 14/2019 – schválilo vzatie úveru na predfinancovanie dotácie z
PPA
OZ uznesením č. 15/2019 – súhlasilo s prenájmom parciel

Bod č. 5 Zmena rozpočtu obce

Príjmová časť: 
• dotácia z ÚPSVaR – (2 284,25 Eur), 
• dotácia Obnova dediny -  (5 000,00 Eur) 

Výdavková časť:
• dopravné značenie – (300,00 Eur), 
• mzdy + odvody Kaviareň  – (2 284,25 Eur), 
• všeobecné služby – úprava verejnej zelene – (200,00 Eur),
• všeobecný materiál (dotácia Obnova dediny) – (5 000,00 Eur)

Bod č.  6  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 tabuľ-
ková 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€. Ré-
žiu by sme mali tiež zvýšiť, ale urobíme to až od nového roku.

Bod č.7 Prenájom obecného majetku

Zámer prenajať obecný majetok bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Dostali sme k
nemu jednu pripomienku od p. Jozefa Čecha, ktorý nesúhlasí s prenájmom pre p.
Tomáša  Vajdu.  Dôvodom  je  prítomnosť  áut  na  prenajímanej  obecnej  parcele  a
podozrenie, že mohlo prísť k úniku ropných látok z nich do pôdy. 

Informácie starostu obce: Už pred minulou schôdzou som sa s P. Vajdom stretol a
povedal som mu, že podľa informácií z OkÚ ŽP v Senici musia byť autá z pozemku
odstránené.  Čakal  som  na  stanovisko  p.  Krbicu  z  novovytvoreného  poddelenia
environpolície v Senici. Získal som ho až tento týždeň, pretože p. Krbica bol celé 2
mesiace PN a ešte stále aj  je. Na základe tohto stanoviska zvolí  OÚ nasledovný
postup.  P.  Vajdu  vyzveme   aby  do  stanoveného  termínu  –  do  30  dní  odo  dňa
zasadnutia OZ obce Rohov (13. august 2019 OZ – termín odstránenia autá odstránil.
Ak tak spraví, bude jeho žiadosť o prenájom schválená. Ak autá neodstráni, zmluva
schválená nebude, obec podá trestné oznámenie a celej veci sa ujme PZ  SR.
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Bod č. 8 Diskusia

Kultúrny dom – 12. 7. 2019 bola na PPA odoslaná žiadosť o platbu na základe
získanej bankovej záruky, dodatočne sme museli odoslať ešte potvrdenie o tom, že
vlastníme bezúročný účet – táto požiadavka v žiadosti nebola, hovorilo sa v nej len o
účte (napr.  Program obnovy dediny hneď v žiadosti  vyžadoval špeciálny grantový
účet). 10. augusta sa za prítomnosti zhotoviteľa obhliadkou oficiálne rekonštrukcia
začala. Podľa informácií ktoré mám, by rekonštrukcia mala začať od septembra.
Biokoridory –  v  piatok  som  podpisoval  zmluvu,  posielali  sme  ju  na  podpis  na
agentúru životného prostredia do BB, po ich podpise sa vráti ako platná. Celý projekt
je potrebné zrealizovať od 31.10. 2019, vyúčtovaný bude do 30.11. 2019. Od POD
dostaneme 5 000,00 €, naša spoluúčasť bude cca 2 000,00 €. To je cena za materiál
– stĺpiky na oplotenie a oplotenie samotné. Výsadba musí prebehnúť v réžii obce –
ako obecná akcia. Pomoc bude len pri kopaní jám. Vysadené budú pôvodné dreviny,
ktoré sú typické pre danú oblasť. 
Jednota –  súhlas s dopravným značením pred Jednotou prišiel  až 12.  júla.  Cez
prázdniny  som si  urobil  cenový  prehľad  dopravného  značenia.  Dopravné  značky
objednám tento týždeň, farbu máme. Budeme musieť zorganizovať niektorú sobotu
alebo  nedeľu  kreslenie  čiar.  Miestna  časť  Hošťáky  bude  označená  dopravným
značením, jednosmerná cesta. Pri  vjazdoch na biokoridory budú osadené okrúhle
značky, zákaz vjazdu motorových vozidiel. 
Priestor pred KD – hrubý návrh projektu som posielal poslancom, ešte ho spolu
prejdeme  a  doplníme  detaily.  Financovanie  bude  prebiehať  opäť  formou
predfinancovania dotácie. To znamená, že si musíme opäť zobrať úver a po splnení
všetkých podmienok nám PPA refunduje oprávnené finančné prostriedky.
Projekt na chodníky – dostali sme posledné vyjadrenie z Trnavy, ktoré nám chýbalo
(upozornila  nás na to  p.  Koštialová z OÚ v Senici).  Žiaľ  výzva,  ktorá mala vyjsť
najskôr vo februári, potom máji, auguste … stále nevyšla.
Vodovod – v prvej fáze vyhodnocovania sme žiaľ, podobne ako ostatné obce na osi
do Holíča neuspeli, čakáme ešte do septembra, ak to bude definitívne, požiadame
znovu aj tento rok – výzva už vyšla a podáva sa do konca októbra.
Kontrola prokurátora – bola zameraná na VZN dotácie poskytované z rozpočtu
obce.  Vytknuté  nám  boli  rovnaké  veci  ako  okolitým  obciam  (vrátane  Senice)  –
obmedzenie poskytovania nad rámec zákona. To, čo sa týka príjemcov dotácie sú
nasledovné veci:

• musia  doložiť  k  svojej  žiadosti  listiny  potvrdzujúce  ich  existenciu  ako
právnickej osoby výpisom z verejných listín – potvrdenie zápisu v evidencii
občianskych združení, IČO,

• stanovy potvrdzujúce na aký účel sú združenia zriadené,
• potvrdenie pre osobu, ktorá je oprávnená v mene združenia konať (zápisnica

o zvolení a pod.),
• podklady, že poskytujú služby na území obce alebo vykonávajú činnosť na

území obce,
• výpis z registra trestov právnickej osoby.

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov si  musí  požiadať o pridelenia IČA, čo je
podmienkou získania dotácie z rozpočtu obce.
Kadič – ukončenie zavlažovania ihriska. Prefinancovali  12 345,00 Eur za tri  roky.
Žiada o poslanie poslednej splátky dotácie do 30. novembra.
LED svetlá doplnenie – všetko závisí od finančných možností obce.
Trafostanica  –  nie  je  kolaudácia,  treba  odstrániť  závady,  ktoré  boli  zistené  pri
kolaudácii. Bol stanovený termín koniec augusta na odstránenie závad. 
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Na začiatku dediny od hlavnej cesty sú nastavané autá, treba to riešiť. 
p. Valášek - zákaz zastavenia treba presunúť na začiatok kopca, nakoľko autá stoja
na horizonte kopca a ohrozujú cestnú premávku. 
Parkovanie je treba riešiť v celej obci.
p. Čech – riešil problém s p. Vajdom ohľadom chovu sliepok, ktoré prechádzajú na
jeho pozemok. Pán Vajda je povinný zabezpečiť svoj pozemok, tak aby si zabezpečil
chov sliepok. 
MUDr. Blažeková – sa spýtala či má obec nejakú možnosť ohľadom rolí v katastri
obce, ktoré obhospodarujú HKH Agro, nakoľko osem rokov už role neboli zorané,
pôda je totálne zničená, nakoľko sa tam dáva iba chémia a už teraz tam ani kukurica
nechce rásť. Všetky remízky sú totálne zničené, pojazdené, uskladnené sú tam stohy
slamy. 
Pán starosta sľúbil, že bude kontaktovať  TV JOJ. 
Na mieste bývalých majetkov sú po odstránení skládky zostatky podrtených budov,
čo sa s tým bude robiť, nakoľko sú tam veľké kopy, ktoré sú už zarastené a podľa jej
názoru už to je znehodnotené a nepoužiteľné. 
p.  Ravas – opäť sa ohlásil  ohľadom vypúšťania žúmp do potoka, nakoľko sa nič
nezmenilo 
Je  jedna  oficiálna  možnosť,  ak   tomu  budú  poslanci  naklonení,  prijať  VZN  o
povinnom vyvážení žúmp. Ďalšou možnosťou je spojiť sa s okolitými obcami a kúpiť
fekál. 

Bod č. Záver

Na záver sa prítomným občanom starosta obce poďakoval za účasť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 13. augusta 2019

Uznesenie č. 16/2019

OZ  uznesením č.  16/2019  schvaľuje  zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2019,
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 :   7 284,25 EUR                
Kapitálové príjmy :          0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :                                  0,00 EUR     

Príjmy celkom:                7 284,25 EUR

Bežné výdavky :    7 784,25 EUR              
Kapitálové výdavky :           0,00 EUR           
Finančné výdavkové operácie :               0,00 EUR       

Výdavky celkom:             7 784,25EUR

Hlasovanie:

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

Výsledok: Zmena rozpočtu č. 3 – schválená .

Uznesenie č. 17/2019

OZ obce Rohov schvaľuje VZN  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výrobu,  výdaj  jedál  a  nápojov,  podmienky  úhrady  v  školskej  jedálni,  ktorej
zriaďovateľom je obec Rohov

Hlasovanie:

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

Výsledok:  VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu, výdaj
jedál a nápojov – schválené.
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Uznesenie č. 18/2019

OZ uznesením č.  18/2019   schvaľuje  zmluvu  o  prenájme majetku  obce   Rohov
p. J. Čechovi. Podpis zmluvy sa uskutoční do 14 dní od prijatia tohto uznesenia.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Prenájom parcely -  schválený.

Uznesenie č.  19/2019

OZ uznesením č. 19/2019 stanovuje podmienku uzatvorenia nájomnej zmluvy s p.
Vajdom,  odstránenie  áut  z  parcely,  ktorá  je  predmetom  prenájmu.  Termín
odstránenia je 30 dní od prijatia tohto uznesenia. (12. september 2019)

Hlasovanie:

prítomní: 5 poslancov

za: 5 poslancov

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: OZ – schválilo podmienku uzatvorenia zmluvy o prenájme. 
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