Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26. februára 2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Prerokovanie protestu prokurátora
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce
7. Záver
1. Otvorenie – starosta otvoril zasadnutie a privítal prítomných
2. Schválenie programu rokovania – za program rokovania, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli hlasovali všetci 5 poslanci.
Dňa 24.2. bolo obci Rohov prostredníctvom portálu slovensko.sk doručené ešte jedno
upozornenie prokurátora Pd 155/20/2205-3, preto starosta navrhol, aby do programu
zasadnutia bol pridaný nový bod, za číslo 6, ktorým bude prerokovanie tohto upozornenia.
S doplnením bodu do programu hlasovaním súhlasili všetci 5 poslanci a bod.č 7 bol do
programu zaradený.
3. Voľba overovateľov a zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí J. Kadič a P. Rybnikár, za zapisovateľa M.
Ravasová. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Bod. č. 4 Prerokovanie protestu prokurátora Pd 126/20/2205-3 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Rohov č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území obce Rohov, prijatému Obecným zastupiteľstvom v
Rohove na zasadnutí dňa 05.09.2020 uznesením č. 19/2020, ktoré nadobudlo účinnosť
dňa 01.10.2020 a ktorého ustanoveniami:
Článok 1 bod 1, časť vety za bodkočiarkou a bod 2, Článok 2 ods. 5, Článok 2 ods. 6,
Článok 2 ods. 7, boli porušené ustanovenia:
• § 4 ods. 3 písm. i), § 5 písm. a) tretí bod, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
• č. 369/1990 Zb.“),
• § 4 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“),
• § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“)
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 dňa 09.10. 2020 protest
prokurátora pod číslom Pd 126/20/2205-3. Prokurátor v proteste navrhol VZN zrušiť.
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Uznesenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č.1/2021 berie na vedomie protest
prokurátora Pd 126/20/2205-3 zo dňa 09.10.2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 2/2021 vyhovuje protestu prokurátora
Pd 126/20/2205-3 zo dňa 09.10.2020 a ruší VN č. 02/2020 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 3/2021 berie na vedomie zmenu čísla
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Rohov, ktoré bolo v návrhu uvedené ako 02/2020 na 3/2021 a schvaľuje VZN č. 3/2021 o
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov .
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6. februára 2021, zvesený
23.februára 2021 a v stanovenej lehote neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Obci Rohov bol podaný dňa 09.10. 2020 protest prokurátora pod číslom Pd 126/20/2205-3
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Rohov č. 2/2020 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov, prijatému Obecným
zastupiteľstvom v Rohove na zasadnutí dňa 05.09.2020 uznesením č. 19/2020, ktoré
nadobudlo účinnosť dňa 01.10.2020. Nečinnosť starostu obce spôsobila, že OZ obce
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Rohov nebolo s týmto protestom včas oboznámené a preto nebolo ani vybavené v
zákonom stanovenej lehote.

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 4/2021 berie na vedomie upozornenie
prokurátora Pd 15/21/2205-2 zo dňa 01.02.2021 na nečinnosť Obecného zastupiteľstva
obce Rohov pri prerokovaní a vybavení protestu prokurátora sp. zn. Pd 126/20/2205-3 zo
dňa 09.10.2020 proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Rohov č. 2/2020 o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov
konštatuje, že upozornenie prokurátora Pd 15/21/2205-2 zo dňa 01.02.2021 je dôvodné
a tomuto vyhovuje.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
Bod. č. 5 Prerokovanie upozornenia prokurátora Pd 154/20/2205-3 v znení jeho
doplnku na porušenie:
• § 1 ods. 2, § 9 ods. 1, § 9 ods. 2, § 9a ods. 6, ods. 7, § 9a ods. 8 písm. a),písm. f), § 9a
ods. 9 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „zákon č. 138/1991 Zb.“)
• § 83 a § 84 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „zákon č. 563/2009 Z. z.”),
ku ktorému došlo prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce Rohov č. 37/2013,
prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2013, ktorým boli schválené
Zásady hospodárenia s majetkom obce Rohov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 04.01.2014
(ďalej aj „napadnuté uznesenie“), a ktorých ustanovenia sú v rozpore so zákonom.
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 154/20/2205-3 zo dňa 05.02.2021
Prokurátor v upozornení navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo v Rohove napadnuté
uznesenie zrušilo a nahradilo uznesením schvaľujúcim zásady hospodárenia s majetkom
obce, ktoré budú vo svojich ustanoveniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Upozornenie prokurátora bolo dňa 25.2.2021 doplnené doplnkom Pd 154/20/2205-5
vzhľadom na skutočnosť, že v upozornení prokurátora došlo k mylnému uvedeniu
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
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predpisov. Doplnok upozornenia prokurátora tvorí súčasť podaného upozornenia
prokurátora.
Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 5/2021 berie na vedomie upozornenie
prokurátora Pd 154/20/2205-3 zo dňa 05.02.2021 v znení jeho doplnku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 6/2021 vyhovuje návrhu prokurátora Pd
154/20/2205-3 zo dňa 05.02.2021 v znení jeho doplnku a ruší uznesenie 37/2013, prijaté
OZ obce Rohov dňa 20.12.2013.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
Bod č.6 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Zásady boli s poslancami obce prediskutované a dohodli sa na ich znení. Po konzultácii s
prokurátorom sa v nich uskutočnili ešte niektoré zmeny, na ktoré starosta poslancov
upozornil.
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 7/2021 berie na vedomie zmeny v
článkoch 3, 4 a 8 Zásad hospodárenia s majetkom obce a schvaľuje Zásady hospodárenia
s majetkom obce Rohov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslanci
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

4/5
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.2.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome

Bod č. 7 Prerokovanie upozornenia prokurátora Pd 155/20/2205-3 na porušenie § 9
ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 138/1991 Zb.“), ku ktorému došlo v postupe
Obecného zastupiteľstva v Rohove pri hospodárení s majetkom obce Rohov podľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v preverovanom období od
01.01.2019 do 31.12.2019. Dôvody upozornenia sú nasledovné:
• obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie o predaji majetku obce, ale neschválilo
uznesenie o schválení zámeru predaja majetku obce. Bolo o zámere informované
len e-mailovou správou s obrazovou prílohou, v ktorej bolo špecifikované o akú
nehnuteľnosť sa jedná,
• informácia o zámere predaja majetku obce bola zverejnená na internetovej stránke
obce aj na úradnej tabuli. Uvedený bol v oboch prípadoch len dátum zverejnenia
zámeru a nebol uvedený dátum, kedy bolo zvesené (a to i na internetovej stránke)
• vymedzenie osobitného zreteľa založilo OZ na budúcich neistých skutočnostiach a
s nimi súvisiacich okolnostiach, ktoré majú nastať na strane obce bez toho, aby
obecné zastupiteľstvo vymedzilo aj verejný záujem, resp. označilo záujem obce,
ktorý sa realizáciou tohto osobitného spôsobu prevodu majetku obce v prospech
obce aj reálne dosiahne.
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 8/2021 berie na vedomie upozornenie
prokurátora Pd 155/20/2205-3 zo dňa 24.02.2021 n a p o r u š e n i e § 9 ods. 2 písm.
a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ku ktorému došlo v postupe Obecného zastupiteľstva v Rohove pri hospodárení
s majetkom obce Rohov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vyhovuje upozorneniu prokurátora Pd 155/20/2205-3 zo dňa 24.02.2021 a pri
hospodárení s majetkom obce, vrátane prevodu majetku obce, bude postupovať v súlade
so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
Bod č.8 Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
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