
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 5.septembra 2020 o 19:00 hod v kultúrnom dome

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 30. júna 2020
5. Zmluva o poskytovaní služieb spojených s vážením komunálneho odpadu
6. Prerokovanie protestu prokurátora
7. Prerokovanie upozornenia prokurátora
8. VZN o  určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Rohov
9. VZN o organizácii miestneho referenda v Obci Rohov
10. Rôzne 
11. Diskusia
12. Informácia a diskusia o možnosti výstavby veterného parku v katastri našej obce
13. Záver

Bod č. 1 – 2 Otvorenie verejného zasadnutia OZ a schválenie programu rokovania

Po otvorení verejného zasadnutia, zástupca starostu oboznámil prítomných s návrhom 
programu verejného zasadnutia.

Hlasovanie:

Za: 3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Program zasadnutia OZ – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Ján Kadič, Ferdinand Nemeček
Zapisovateľka: Marcela Ravasová

Hlasovanie:

Za: 3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č.  09/2020 - OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
návrhu záverečného účtu obce Rohov za rok 2019.
Uznesenie č.  10/2020 OZ uznesením č. 10/2020 schválilo záverečný účet obce Rohov za 
rok 2019 bez výhrad.
Uznesenie č.  11/2020 OZ berie uznesením č. 11/2020 na vedomie správu nezávislého 
audítora z auditu účtovnej závierky obce Rohov za rok 2019.



Uznesenie č.  12/2020 OZ schválilo tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške   9 
727,91 EUR. 
Uznesenie č. 13/2020 OZ uznesením č. 13/2020 schvaľuje  použitie rezervného fondu na 
kapitálové výdavky a splatenie istiny bankového úveru
Uznesenie č. 14/2020 OZ uznesením č. 14/2020 schválilo zmenu rozpočtu obce Rohov na
rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1
Uznesenie č. 15/2020 OZ uznesením č.15/2020 súhlasí s  prenájom obecného majetku p. 
Tomášovi Vajdovi.

Bod č. 5 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s vážením komunálneho odpadu.  Obec
dlhodobo  eviduje  problémy  s  váhou  odpadu  za  celú  dedinu  –  váži  sa  až  po
Rovensku+Rohove+Rybkách  a  preto  nie  je  možné  presne  určiť,  koľko  odpadu  obec
vyprodukuje, čo je dôležitý údaj pre výpočet percenta vtriedenosti – od neho sa odvíja
cena za skládkovanie 1 tony odpadu.  Obce aktívne hľadali  novú spoločnosť,  ktorá by
vážila  (Kosit),  preto  TS pristúpili  na váženie  a zakúpili  auto  s  vážnym mechanizmom.
Pilotný  projekt  bol  Dojč,  nasledovalo  Hlboké,  Rovensko  +  Rohov.  každý  občan  musí
vnímať odpad ako ľubovoľnú inú komoditu (plyn, elektrickú energie…) To musí zaplatiť
toľko odpadu, koľko vyprodukuje. Doterajší systém je oveľa spravodlivejší, ako účtovanie
na osobu, ale tiež nie úplne dokonalý. Obec využije 4 mesiace do konca roku na to, aby
zistila, koľko odpadu jednotlivé rodiny vyprodukujú. Na základe toho sa pokúsi odhadnúť,
koľko odpadu vyprodukuje každá z nich za celý rok a vyrúbi jej podľa toho poplatok. Aj
odpadu  vyprodukuje  menej,  obec  jej  peniaze  vráti,  v  opačnom  prípade  bude  musieť
doplatiť.  Musíme dúfa  a stále  vychovávať   a  presviedčať  ľudí,  aby odpad triedili,  čím
ušetria. Vytriedený odpad = odpad zadarmo. V tomto  smere registrujeme v obci pozotívny
trend a dúfame, že bud epokračovať.
Ján Kadič požiadal starostu, aby povedal aj cenu za čipy, zaškolenie, čítačku a softvér.
Cena za čítačku je okolo 1500€, 1 čip stojí 1€ a zaškolenie 90€. 

Uznesenie č. 16/2020

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č.16/2020 schvaľuje zmluvu o poskytovaní
služieb č. MKA19082002 so spoločnosťou GX SOLUTIONS, a. s.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania:  schválené

Bod. č. 6, 8 Prerokovanie protestu prokurátora Pd 61/20/2205-3 
proti  VZN Obce Rohov č.  37/2008 o určení  pravidiel  času predaja v  obchode a času
prevádzky služieb na území obce Rohov prijatému na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
16.12.2008 uznesením č. 53/2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2009

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  pod
číslom Pd 61/20/2205-3 zo dňa 29.06.2020 voči – ustanoveniam v 
§ 1 ods. 2,
§ 3 ods. 1, ods. 2, ods. 3,
§ 4 ods. 3, ods. 4,
§ 5 ods. 1 prvá veta, ods. 2,
§ 6 v časti slov „hlavný kontrolór obce Rohov“,
§7 .
Prokurátor v proteste navrhol VZN zrušiť.

Uznesenie č. 17/2020

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Rohov  uznesením  č.17/2020  berie  na  vedomie  protest
prokurátora Pd 61/20/2205-3 zo dňa 29.06.2020. 

Hlasovanie:

Za:  3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania:  schválené

Uznesenie č. 18/2020

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 18/2020  vyhovuje protestu prokurátora
Pd 61/20/2205-3 zo dňa 29.06.2020 a ruší VZN  Obce Rohov č. 37/2008 o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania:  schválené

Uznesenie č. 19/2020

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením  č.  19/2020 schvaľuje VZN  č.  2/2020 o
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania:  schválené

Bod. č. 7, 9 Prerokovanie upozornenia prokurátora Pd 96/20/2205-3 na porušenie § 4
ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších



predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Z. z.“), ku ktorému došlo v postupe Obce Rohov
pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda s pôsobnosťou na území
Obce Rohov.
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 bolo obci Rohov podané upozornenie prokurátora
pod číslom Pd 96/20/2205-3 zo dňa 06.08.2020 
Prokurátor  v  upozornení  navrhol,  aby  Obecné  zastupiteľstvo  v  Rohove,  vzhľadom na
pretrvávajúci stav porušenia zákonnosti, splnilo zákonom ustanovenú povinnosť a prijalo
podľa  §  4  ods.  5  písm.  a)  štvrtý  bod  zákona  č.  369/1990  Zb.  všeobecne  záväzné
nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o organizácii miestneho referenda s pôsobnosťou
na území Obce Rohov.

Uznesenie č. 20/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 20/2020 berie na vedomie upozornenie
prokurátora Pd 96/20/2205-3 zo dňa 06.08.2020. 

Hlasovanie:

Za:  3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania:  schválené

Uznesenie č. 21/2020

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 21/2020  vyhovuje návrhu prokurátora
Pd 96/20/2205-3 zo dňa 06.08.2020.

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: schválené 

Uznesenie č. 22/2020

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 22/2020 schvaľuje VZN  Obce Rohov č.
3/2020 o organizácii miestneho referenda v Obci Rohov

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania:  schválené

10. Rôzne



• rekonštrukcia KD – uskutočnila sa kontrola zo strany PPA Trnava, ktorá dopadla
dobre,  neboli  zistené  žiadne  pochybenia  ani  porušenia  zmluvy.  V  pondelok  ide
starosta  do Trnavy podpísať  zápisnicu  a  dúfame,  že  peniaze prídu  na  účet  čo
najskôr

• rekonštrukcia škôlky – skončená, vymenené okná a dvere, namontované tepelné
čerpadlo.

• financie obce – obec eviduje každý mesiac výpadok v podielových daniach rádovo
v  stovkách  eur,  zapojila  sa  do  projektu,  v  rámci  ktorého  jej  bola  čiastočne
kompenzovaná mzda zamestnancov materskej školy. Ak nebudú do konca roku už
žiadne väčšie výpadky, mohlo by to pomôcť dodržaniu predpokladaného výnosu na
tento rok

• kaplnka – obec má súhlasné stanovisko pozemkového a lesného odboru na zmenu
typu  pôdy,  oslovila  JRD Sobotište,  aby  už  novozískaný  pozemok,  ktorý  geodet
vykolíkoval neoralo a umožnilo obci jeho využívanie. Vyskytol sa problém s vkladom
do katastra, kde nesúhlasilo popisné číslo bydliska predávajúcej. 

• výzva na vodovod – vyšla žiaľ len na 200 000€, čo pokrýva len náklady na prvú
etapu.

11. Diskusia

Ján Kadič sa informoval, koľko celkovo stála rekonštrukcia škôlky, či prebehlo výberové
konanie  na  firmy,  ktoré  rekonštrukciu  realizovali.  Starosta  ho  informoval,  že  výberové
konanie  prebehlo  cez  Tendernet.  Pán  Kadič  požiadal  o  zverejnenie  všetkých  faktúr  a
podkladov na webovej stráne obce. Pani Ľubica Kadičová sa pýtala, prečo sú na škôlke
okná, ktoré sú pevné. Starosta ju informoval, že to konzultoval s riaditeľkou škôlky a táto
mu potvrdila, že postačia aj pevné.
Alexander Jobb sa dožadoval zverejňovania zápisníc na webovom sídle obce.
Ondrej  Nemečkay sa  pýtal,  či  Patrik  Ravas nepotrebuje  povolenie  na  prevádzkovanie
farmy v katastri obce. Starosta ho informoval, že tu bol ohľadom tohto pán zo životného
prostredia.  Prečo Patrik Ravas spaľuje na dvore kartóny z Jednoty a ďalší  komunálny
odpad na dvore. Starosta sa pýtal prítomného občana Petra Válka (príslušníka policajného
zboru), či môže volať štátnu políciu, aby toto počínanie riešila. Pán Alojz Škojec navrhol,
aby  bol  predvolaný  na  obecný  úrad  a  bol  upozornený  na  jeho  konanie,  ktoré  je
protiprávne.  MUDr.  Blažeková  sa  pýtala  na  chodníky.  Či  máme projekt,  ako  sa  budú
rekonštruovať. Starosta ju informoval, že projekt máme vypracovaný, ale zatiaľ nevyšla
žiadna  výzva.  Marta  Barčáková  sa  pýtala  na  3-násobný  výpadok  elektrickej  energie.
Starosta ju informoval,  že elektrické drôty zasahovali  do konárov stromov a pri  silnom
vetre dochádzalo k skratom. Strom bol obrezaný a už by nemalo dochádzať k výpadkom
elektrickej energie.

Páni od firmy W.E.B s 25-ročnou históriou predstavili projekt veternej elektrárne. Popísali
postup pri projektovaní celej elektrárne, ktorý v priemere trvá 5 rokov – od uzatvorenia
zmluvy,  zaistenia pozemkov,  preverenia voľných kapacít  v  distribučnej  sieti,  posúdenie
vplyvu  na  životné  prostredie.  Popísali  pozitíva  aj  negatíva  súvisiace  s  veternou
elektrárňou.



Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 5. septembra 2020 o 19:00 hod. v
kultúrnom dome.
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