Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 30. júna 2020 o 19:00 hod. v
kultúrnom dome
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
5. Záverečný účet obce Rohov za rok 2019
6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu
7. Audit obce Rohov za rok 2019
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2020
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, zástupca starostu oboznámil prítomných s
návrhom programu verejného zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia OZ – schválený.
Bod č. 2 Kontrola uznesení
OZ uznesením č. 03/2020 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Rohov pre žiadateľa Občianske združenie OŠK Rohov.
OZ uznesením č. 04/2020 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Rohov pre žiadateľa Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia
Rohov.
OZ uznesením č. 05/2020 schvaľuje Zmluvu o prenájme s Františkom Nemečkom.
OZ uznesením č. 06/2020 schvaľuje zmluvu o odkúpení nehnuteľnosti.
OZ uznesením č. 07/2020 schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál.
OZ uznesením č. 08/2020 berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Rohov na rok
2020, rozpočtovým opatrením starostu.
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Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ján Kadič, Peter Rybnikár
Zapisovateľka: Ľuboslava Škojcová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0.poslancov

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
Bod č. 4: Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
Prečítala stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Rohov za rok 2019.
Bod č. 5 Záverečný účet obce Rohov za rok 2019
Návrh záverečného účtu obce bol vyvesený dňa 03. 06. 2020 v zákonom stanovenej
lehote pre jeho schválením. Občania sa mohli k nemu vyjadriť. V 15-dňovej lehote
nebola do podateľne obce doručená žiadna pripomienka.
Bod č. 6 Tvorba a čerpanie rezervného fondu
Prebytok rozpočtu v sume 19 425,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
navrhujeme použiť na :
-

na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu

19 426,38 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 84 822,70 EUR, navrhujeme použiť
-

na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu

54 394,00 EUR

-

na tvorbu rezervného fondu

11 003,12 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú :
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a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné
podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 317, 62
EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 320,11 EUR,
c)

nevyčerpané prostriedky školné deti v materskej škole v sume 30,48 EUR,

d) nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 234,00 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 373,00 EUR.
Zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov zo ŠR a podľa osobitných predpisov je vo výške 9 727,91
EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2019 vo výške 9 727,91 EUR.
Bod č. 7 Audit obce za rok 2019
Bol uskutočnený audit účtovnej závierky obce Rohov, ktorá obsahuje súvahu k
31.12.2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a
poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok, končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu, konštatujeme, že obec Rohov
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bod č. 8 Zmena rozpočtu obce Rohov na rok 2020
Príjmová časť:
Bežné príjmy – dotácia na elektronické sčítanie bytov a domov
príjmy z dobropisov

1 104,00
300,00

stravné zamestnanci – počas zatvorenia MŠ zamestnancom bola zabezpečená strava z
Matulovho dvora Sobotište, zmena účtovania a zvýšenie príjmu za stravu od zamestnancov
600,00
Kapitálový príjem – predaj interaktívnej tabule

500,00

Finančné príjmy – rezervný fond (rozpočtované 3 500, - tvorba 9 727,91)
6 227,91
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školné

30,48

prostriedky z Kaviarne

323,00

strava

237,62

úver – kúrenie v MŠ

8 100,00

Výdavková časť:
Bežné výdavky:
vratky volieb – nevyužité prostriedky sa vracajú do ŠR

87,16

elektronická pečať

360,00

poplatky a odvody banke (poplatok za spracovanie úverovej zmluvy)

200,00

všeobecný materiál – osmóza MŠ

280,00

oprava chodníka

145,00

výdavky spojené s elektronickým sčítaním bytov a domov

1 104,00

Kapitálové výdavky:
kúrenie v MŠ

8 100,00

Starosta obce vysvetlil, prečo je ekonomicky výhodné investovať do výmeny kúrenia
a okien v MŠ. Výdavky na kúrenie sú veľmi vysoké, zahŕňajú nielen nákup dreva,
uhlia ale i mzdu kuriča takmer 6 mesiacov v roku. Uvedomuje si, že MŠ nie je
majetkom obce ale cirkvi. Cirkev si však za posledných niekoľko desaťročí nepýtala
od obce žiadny nájom, a aj ten, ktorý je platný teraz, je len symbolický – 50€ /rok. Pre
obec je to veľmi výhodný nájom, škôlku chce v každom prípade zachovať –
vychovala už niekoľko generácií detí z obce – preto musí do nej aj investovať.
Nemôže od cirkvi očakávať, že bude budovu obci takmer zadarmo prenajímať a ešte
do nej aj investovať. Vynaložené náklady na prestavbu sa obci vrátia za 3 až 4 roky,
čo pri dobe prenájmu na nasledujúcich 16 rokov predstavuje úsporu v desaťtisícoch
eur. Cirkev nemá záujem prenájom skončiť a obec zase nemá žiadny dôvod, porušiť
niektoré zo 4 ustanovení zmluvy, ktoré predčasné ukončenie prenájmu umožňujú.
Poslanec J. Kadič sa spýtal, či bude mať obec na rekonštrukciu dosť finančných
prostriedkov, lebo podľa informácií, ktoré má k dispozícii z rozpočtu obce, veľmi
stúpnu náklady na prevádzku MŠ. Starosta obce uviedol, že obec celkové výdavky
na MŠ v dôsledku rastu miezd od januára nadhodnotila a z dát, ktoré účtovníčka
ihneď získala z počítača vyplýva, že nebudú zďaleka také vysoké ako sa
predpokladalo. Preto by finančných prostriedkov malo byť dostatok. J. Kadič
skonštatoval, že nemal pred zasadnutím správne a aktuálne údaje a žiadal, aby mu
boli druhý raz poskytnuté včas.
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Bod č. 8 Prenájom obecného majetku
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, Rohov 4, 906 04
Rohov zverejnila ešte 11.10.2019 zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť
obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 806m2
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).
p. Rybnikár - vyzval prítomných občanov, priamych susedov s p. Vajdom aby sa
vyjadrili k predmetu nájmu,
p. Hnilica – podľa jeho názoru to zatiaľ nie je vyriešené,
p. Ravasová – autovraky sú odstránené, prvotné trestné oznámenie bolo vyriešené,
p. Nemeček – podľa neho je vec uzatvorená,
p. Kadič – vyzval p. Antalovú a p. Dermeka, či súhlasia s tým, že v nájomnej zmluve
bude zakotvené právo prechodu z obidvoch strán.
Bod č. 9 Diskusia, Rôzne
- cenník za prenájom KD – starosta navrhol, aby sa po rekonštrukcii KD pristúpilo k
plateniu prenájmu za jeho užívanie. Získané financie sa budú investovať do jeho
rozvoja.
- komunálny odpad - starosta informoval, že obec sa chce zapojiť do pilotného
programu váženia komunálneho odpadu
- fotovoltická elektráreň - obec požiadala vlastníka fotovoltickej elektrárne, aby po
skončení jej životnosti (10 rokov) pristúpil k jej odstráneniu, pretože obec z jej
existencie nemá žiadny benefit. Na výzvu doporučeným listom sa však vlastník
preukázal rozhodnutím vtedajšieho starostu obce J. Králička, ktorý bez vedomia
poslancov predĺžil životnosť elektrárne na dobu neurčitú.
- pán J. Čech nesúhlasil s prenájmom obecného majetku T. Vajdovi
Bod č. 10 Záver
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 06. 2020
Uznesenie č. 09/2020
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného
účtu obce Rohov za rok 2019
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslanci
5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ – zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 10/2020
OZ uznesením č. 10/2020 schválilo záverečný účet obce Rohov za rok 2019 bez
výhrad.
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslanci
5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Záverečný účet obce Rohov za rok 2019 – schválený 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.
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslanci
5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: OZ - zobralo na vedomie správu nezávislého audítora.
Uznesenie č. 12/2020
Prebytok rozpočtu v sume 19 425,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
navrhujeme použiť na :
-

na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu

19 426,38 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 84 822,70 EUR, navrhujeme použiť
-

na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu

54 394,00 EUR

-

na tvorbu rezervného fondu

11 003,12 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné
podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 317,62 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 320,11 EUR,
c)

nevyčerpané prostriedky školné deti v materskej škole v sume 30,48 EUR,

d) nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 234,00 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 373,00 EUR.
Zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov zo ŠR a podľa osobitných predpisov je vo výške 9 727,91
EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 9 727,91 EUR.
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslanci
5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Tvorba rezervného fondu za rok 2019 – schválená.
Uznesenie č. 13/2020
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OZ uznesením č. 13/2020 schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky a splatenie istiny bankového úveru podľa finančných možností obce.
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslanci
5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Použitie rezervného fondu – schválené.
Uznesenie č. 14/2020
OZ uznesením č. 14/2020 schválilo zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2020,
rozpočtovým opatrením č. 1 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 :
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmové operácie :

2 004,00 EUR
500,00 EUR
14 919,01 EUR

Príjmy celkom:

17 423,01 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie :

2 176,16 EUR
8 100,00 EUR

Výdavky celkom:

10 276,16 EUR

Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu na rok 2020 – schválená.
Uznesenie č. 15/2020
OZ uznesením č. 15/2020 súhlasí z dôvodu osobitného zreteľa s prenájmom časti
obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 806 m 2
ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov, žiadateľovi - p. Tomášovi Vajdovi, Rohov 4, 906
04. Osobitným zreteľom je, že obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto
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pozemku, ktorý je ťažko prístupný a nevhodný na poľnohospodárske alebo
ovocinárske využitie. Pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má
záujem chovať na ňom hospodárske zvieratá (hrabavce, kopytníky). Zámer prenajať
tento pozemok bol v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce 11.10. 2019. Podmienky prenájmu budú stanovené v nájomnej zmluve.
Hlasovanie:
prítomní:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
5 poslancov
0 poslanci
0 poslanci

Výsledok: OZ uznesením č.15/2020 súhlasí s prenájmom majetku p. T. Vajdovi.
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Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 30. júna 2020 o 19:00 hod. v
kultúrnom dome.
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