
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 17. apríla 2020

Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Zmluva o dotácii OŠK.
5. Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov.
6. Zmluva o odkúpení nehnuteľnosti do majetku obce
7. Zmluva o prenájme František Nemeček
8. Zmluva o prijatí municipálneho úveru
9. Zmena rozpočtu obce
10. 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:   5 poslancov
Proti:   0 poslancov
Zdržalo sa:   0 poslancov

Výsledok: Program zasadnutia OZ bol schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  P. Rybnikár, A. Hnilica
Zapisovateľka: Marcela Ravasová

Hlasovanie:

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

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení.

5. Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov.
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Starosta  oboznámil  poslancov so  zmluvou,  ktorú  mali  k  dispozícii  v  elektronickej
podobe.

6. Zmluva o odkúpení nehnuteľnosti do majetku obce
Starosta pripomenul, že sa jedná o pozemok, ktorý umožní prístup na pozemok s
kaplnkou. Momentálne nie je možné v nepriaznivých poveternostných podmienkach
ku kaplnke prísť.
7. Zmluva o prenájme majetku obce František Nemeček
Obec  prenajme  Františkovi  Nemečkovi  dve  malé  miestnosti  v  KD  za  účelom
vykonávania živnosti – prevádzky čalúnnictva.

8. Zmluva o prijatí municipálneho úveru
Municipálny úver je výhodný úver od Prima banky, obec ho využíva už od r. 2009. Do
roku 2012 čerpala obec úver vo výške 20 000 €. Od tohto obdobia už len splácala,
momentálne je vo výške 8000€. Úver bude môcť byť použitý napr. na financovanie
projektu cez MAS, alebo v prípade potreby na vykrytie výpadov podielových daní v
dôsledku koronakrízy.

9. Zmena rozpočtu obce
Starosta informoval poslancov o dôvodoch úprav rozpočtu rozpočtovým opatrením.

10.  Záver - Oznamy:
Starosta informoval poslancov o zasadnutí krízového štábu. Občania sa sťažujú na
nedostatok spojov. Po kontaktovaní Arrivy sme dostali odpoveď, že žiadne autobusy
sa pridávať nebudú.
Informoval poslancov, že  OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie  informovalo
starostu obce, že  presunie na obec sťažnosť Jozefa Čecha voči p. Vajdovi, aby ju
doriešila.  Starosta  tak  urobí  až  po  doručení  písomného  vyrozumenia.  Starosta
poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí.
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Uznesenia zo zasadnutia  OZ dňa 14.4.2020 o 18:00 hod. v KD

Uznesenie 03/2020

OZ uznesením č. 03/2020 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
Rohov  pre žiadateľa Občianske združenie OŠK Rohov.

Hlasovanie:
prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Výsledok: Uznesenie 03/2020 bolo schválené.

Uznesenie 04/2020

OZ uznesením č. 04/2020 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
Rohov  pre žiadateľa Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia 
Rohov.

Hlasovanie:
prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Výsledok: Uznesenie 04/2020 bolo schválené.

Uznesenie 05/2020

OZ uznesením č. 05/2020 schvaľuje Zmluvu o prenájme s Františkom Nemečkom.

Hlasovanie:
prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Výsledok: Uznesenie 05/2020 bolo schválené.

Uznesenie 06/2020

OZ uznesením č. 06/2020 schvaľuje podľa § 9a ods.9, písm. c) zák. č. 138/91 o
majetku obcí - prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zmluvu o
odkúpení nehnuteľnosti zapísanej v katastre nehnuteľností vedenom OÚ Senica, KO
Senica LV č. 1064 pre obec a katastrálne územie Rohov a to pozemku CKN p.č.
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1087,  druh  pozemku  orná  pôda,  plocha  vo  výmere  585  m2 v  celosti  (1/1),  za
dohodnutú kúpnu cenu 0,80€/m2 , t.j. celkom čiastku 468 €. Osobitným zreteľom je,
že pozemok bude poskytovať obyvateľom obce prístup ku kaplnke vo vlastníctve
Rimskokatolíckej cirkvi. Zámer odkúpiť do majetku obce nehnuteľnosť bol zverejnený
na úradnej tabuli obce dňa 4. marca 2020.

Hlasovanie:
prítomní: 5 poslanci
za: 5 poslanci
proti: 0
zdržalo sa: 0
Výsledok: Uznesenie 06/2020 bolo schválené.

Uznesenie 07/2020
OZ uznesením č. 07/2020 schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej
len „úver“)  vo výške 60 000€ poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH:  SK2020372541,  zapísanej  v  Obchodnom registri  Okresného  súdu  v  Žiline,
Oddiel:  Sa,  Vložka  číslo:  148/L  (ďalej  len  „banka“)  za  podmienok  dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve. 
Obecné  zastupiteľstvo  zároveň  schvaľuje,  že  v prípade  ak  bude  na  základe
každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec
vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem
finančných  prostriedkov  ako  je  bankou  novostanovená  výška  úveru,  obec  je
oprávnená  uhradiť  rozdiel  medzi  pôvodnou  a novou  výškou  úveru  najneskôr  do
30.05.  daného  kalendárneho  roka.  V prípade,  ak  obec  neuhradí  rozdiel  medzi
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto
rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie:
prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Výsledok: Uznesenie 07/2020 bolo schválené.

Uznesenie č. 08/2020

OZ uznesením č. 08/2020 berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Rohov na rok
2020,  rozpočtovým opatrením starostu 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 :
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Z  rozpočtovaných  finančných  prostriedkov  na  kapitálové  výdavky  spoluúčasť  pri
vodovode boli presunuté výdavky na úhradu faktúr, ktoré ešte patrili k rekonštrukcii
kultúrneho domu.

Faktúra stavebný dozor 1 434,00 Eur (faktúra doručená až po
odovzdaní stavby) 
Faktúra rekonštrukcia KD 1  746,29  Eur  (elektroinštalácia  –
faktúra, ktorá mala byť doručená ešte v decembri 2019 prišla až v marci 2020)

Hlasovanie:

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

Výsledok: OZ zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu
č. 1 .
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