
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 15. decembra 2021 
o 18:00 v kultúrnom dome

Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Úprava rozpočtu za rok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Rohov na rok 2022
8. Rozpočet obce na rok 2022
9. Rôzne, diskusia
10. 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.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Program zasadnutia OZ – schválený.

Starosta požiadal o pridanie nového bodu č. 9 do programu: Schválenie nájomnej zmluvy
pre PZ Senica – Pole.

Hlasovanie:

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

Výsledok: Nový bod programu – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: František Nemeček, Marcela Ravasová
Zapisovateľka: Ing. Ľuboslava Škojcová

Hlasovanie:

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

Výsledok: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené.
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Bod č.4 Kontrola uznesení

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením č.  24/2021 berie  na  vedomie  zmenu
rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 25/2021 schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve
o zbere a zhodnotení odpadu (textilu).
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 26/2021 schvaľuje Zmluvu o dielo č.
13092021 – Rohov vodovod a Environfond s dotačným poradcom M. Šišolákom.
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 27/2021 schvaľuje PHSR na roky 2021
až 2025.
Uznesenie č. 28/2021 OZ schvaľuje zámer prenájmu časti obecného pozemku poľovnému
združeniu Senica pole.
OZ obce Rohov uznesením č. 29/2021 na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky
nesúhlasí so zámerom výstavby veterného parku v katastri obce Rohov.
Uznesenie  č.  30/2021  OZ  obce  Rohov  uznesením  č.  30/2021  súhlasí  s  výpoveďou
nájomnej  zmluvy medzi  obcou Rohov a J.  Čechom  v dôsledku závažného porušenia
podmienok prenájmu.

Bod  č.  5  VZN  o  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné
odpady

VZN bolo  zverejnené na úradnej  tabuli  obce 28.  novembra 2021 zákonom stanovenú
lehotu 15 dní. Za uvedenú dobu neprišla na OÚ žiadna pripomienka. Inovácia VZN bola
vyvolaná zmenou podmienok – navýšením ceny zo strany TS Senica a tiež upozornením
prokurátora, že súčasné znenie zákona žiaľ dáva k dispozícii len jeden vzorec na výpočet
poplatku  za  odpad,  v  ktorom musí  figurovať  objem zbernej  nádoby.  Starosta  rovnako
upozornil, že maximálna cena za 1kg komunálneho odpadu bola stanovená ešte v roku
2004(!!!) a nikto ju za 18 rokov nezmenil, pričom náklady vzrástli mnohonásobne. Výpočet
poplatku preto zhŕňa tzv. využitý objem zbernej nádoby, ktorý je odhadnutý pomocou jej
hmotnosti. Cena za 1kg bola určená jednoduchým výpočtom: cena ktorú nám určili  TS
Senica vydelená množstvo kg odpadu za rok 2021.

Bod č. 6  Úprava rozpočtu za rok 2021, 

Bežné príjmy:
 navýšenie podielových daní v decembri 12 000,00 eur,
 dotácia na predškolákov 1 220,00 eur,
 pani  riaditeľka  materskej  školy  sa  zapojila  do  projektu,  ktorý  bol  vyhlásený

z MŠVaV  SR  a podarilo  sa  jej  získať  500,00  Eur  v Projekte  Múdre  hranie  na
didaktické pomôcky,

 dotácia  na  zabezpečenie  preventívnych  opatrení  v súvislosti  s COVID-19
v materskej škole 90,00 Eur,

 daň za psa 90,00 Eur,
 prenájom kultúrneho domu 115,00 Eur,
 dobropisy 485,00 Eur,
 dôchodci stravovanie 600,00 Eur

Bežné výdavky:
 vývoz komunálneho odpadu – 2 000,00 Eur
 výsadba líp – materiál, ktorý zabezpečovala obec – 640,00 Eur
 obklad v kultúrnom dome – 600,00 Eur (materiál + práca)
 dlažba na dvore v materskej škole – 500,00 Eur

Zasadnutie OZ dňa 15.12.2021 o 18:00 hod. v kultúrnom dome  2/8



 dôchodci stravovanie – 600,00 Eur

Ostatné výdavkové položky, ktoré sa potrebovali upraviť sa presunuli iba z položky v ktorej
bola alebo je rezerva do položky kde chýba.

Bod č. 7 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Rohov na rok 2022

Starosta  prečítal  záver  stanoviska hlavného kontrolóra  k  rozpočtu  obce Rohov na rok
2022.

Bod č. 8 Rozpočet obce na rok 2022

K  zostaveniu  rozpočtu  sa  poslanci  so  starostom  stretli,  vysvetlili  si  nejasnosti  a
zapracovali  sa  ich  prípadné  pripomienky.  Návrh  rozpočtu  bol  zverejnený  29.11.2021
zákonom stanovenú dobu. Od občanov sme nedostali žiadnu pripomienku.

Bod č. 9 Prenájom obecného majetku

Obec na svojom predchádzajúcom zasadnutí schválila zámer prenajať obecný majetok –
pozemok v areáli MŠ Rohov za účelom umiestnenia chladiaceho boxu. Obec Rohov v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na základe žiadosti Poľovnícke združenie – Senica Pole, IČO: 37835947, Jána
Náhlika  2624/6,  90501  Senica  zverejnila  29.9.2021  zámer  prenajať  časť  obecného
pozemku C-KN 158/1, druh zastavaná plocha a nádvorie s rozlohou 41m2,  ktorý je vo
vlastníctve  obce  Rohov.  Pozemok  je  v  súčasnosti   využívaný  ako  záhrada,  ktorá  je
súčasťou areálu škôlky. Žiadateľ má záujem na pozemku dočasne umiestniť chladiaci box
na uskladnenie ulovenej zveriny. Osobitným zreteľom je, že box umožní PZ Senica Pole
zvýšiť  odstrel  diviačej  zveri  v  svojom  poľovnom  revíre  a  tým  výrazne  zmenšiť  riziko
prenosu  diviačieho moru na domáce ošípané vo vlastníctve občanov obce a zamedziť
jeho  šíreniu.  V  zákonom  stanovenej  lehote  neboli  k  prenájmu  vznesené  žiadne
pripomienky.

Bod. 10 Rôzne a diskusia

Starosta  oboznámil  prítomných s dokončovacími  prácami  na  interiéri  kultúrneho domu,
ktoré ešte prebiehajú  (obklad na stenách + lišty), v priebehu januára bude dodaných ešte
10 nových stolov (180x80cm), ktoré nahradia súčasné už staré a obité stoly. Vyradené
stoly  ale  aj  stoličky  si  môžu  občania  prísť  zadarmo zobrať,  inak  budú  odovzdané  do
odpadu. Počas celého roku prebiehalo vďaka p. M. Blanárikovej aj dopĺňanie inventára
kuchyne. Potrebné je ešte  vymeniť potrhanú a starú oponu a položiť plávaciu podlahu na
javisko. 
P.  R.  Hurbanič  sa  pýtal,  či  máme  nejaké  informácie  o  podaných  projektoch  na
Environfond. Starosta mu odpovedal, že nemáme žiadnu spätnú väzbu.
Starosta informoval, že na multifunkčnom ihrisku bol osadený streeballový kôš, na ktorý
sme  získali  dotáciu  z TSK.  V budúcom  roku  máme  naplánované  osadenie  nového
detského kolotoča.
Hurbaničová sa spýtala,  či  obec zvažuje  pokutovanie obyvateľov,  ktorí  nereagovali  na
výzvu, aby priniesli doklad o vývoze žumpy za rok 2020. Starosta odpovedal, že obec má
presnú evidenciu domov, ktoré odovzdali potvrdenie o vývoze žumpy – buď ho priniesli na
OÚ alebo ho poslal emailom priamo vývozca. Vo februári obec opäť osloví všetkých, aby
predložili potvrdenie o vývoze žumpy, tentokrát za rok 2021.  Obec nahlási na Okresný
úrad Senica odbor životného prostredia všetkých, ktorí  nepredložili  potvrdenie o
vývoze žumpy v r. 2020 ani v r. 2021. Starosta zároveň upozornil, že je potrebné žiadať
od každého vývozcu potvrdenie o vývoze na čističku, v opačnom prípade nebude uznané.

Zasadnutie OZ dňa 15.12.2021 o 18:00 hod. v kultúrnom dome  3/8



Najlepšia spolupráca je s vývozcom Flyteam, ten každý mesiac posiela starostovi emailom
zoznam nehnuteľností  z  ktorých vyviezol  žumpu aj  s  jej  objemom. Starosta  dodal,  že
cieľom kontroly vývozu je dosiahnuť, aby desiatky kubíkov fekálií nevypúšťali občania do
potoka, pod chodník v obci alebo do záhrad – odpadové látky presakujú do spodných vôd
a nakoniec skončia v našich vlastných studniach!!! Darmo sa potom hneváme, že máme
vo vode nadbytok dusičnanov a nie je pitná, keď si za to veľkou mierou môžeme sami.
Situácia sa výrazne zlepšila po tom, ako prestalo do potoka vypúšťať splašky DSS  a tiež
vďaka väčšine obyvateľov, ktorí sa správajú zodpovedne a žumpy pravidelne vyvážajú.
Hurbanič sa spýtal, či by nebolo možné uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou na vývoz žúmp,
čím by bolo možné odkontrolovať situáciu. Starosta sľúbil, že sa to pokúsi dohodnúť.
Hurbanič sa spýtal, či je plánovaný obci kamerový systém. Starosta odpovedal, že takýto
projekt obec nepodávala.
Hurbaničová  sa  spýtala,  aká  je  možnosť  skontrolovanie  prípadne  falošných  potvrdení
o vývoze žumpy. Starosta odpovedal, že ideálne je dať si vyviezť župmu od Flyteamu,
ktorý je spoľahlivý.
Hurbanič – upozornil  na dieru v chodníku pred pánom Kozmom, ktoré sú nebezpečné
hlavne pre deti. 
Ilčík sa spýtal na odpratávanie snehu na časti obce Hoštáky. Starosta odpovedal, že je
dohodnutý s Markom Tokošom, že kým bude mať techniku k dispozícii, tak bude miestne
komunikácie uhŕňať. Potom skúsi starosta osloviť predsedu družstva v Častkove.
P. J.Čech predkladal opätovne fotografie z obecnej parcely a vystupoval proti p. T. Vajdovi.
Tvrdil,  že vie kto  zvalil  jeho oplotenie na obecnej  parcele.  Starosta mu odpovedal,  že
výpoveď nájomnej zmluvy, ktorú si prebral je platná, dávno uplynul aj 1 mesiac, počas
ktorého mal parcelu uviesť do pôvodného stavu a preto sa nemá čo sťažovať, keď bolo
oplotenie zvalené.

Na záver starosta poďakoval za účasť.
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Uznesenia OZ z verejného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2021 
o 18:00 hod. v kultúrnom dome

Uznesenie č. 31/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov schvaľuje  uznesením č.  31/2021 VZN o miestnom
poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady,   ktoré  bolo  vyvesené  na
úradnej tabuli 28. novembra 2021.

Hlasovanie:

prítomní: 3 poslanci
za:   3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady -
schválené.

Uznesenie č. 32/2021

OZ  uznesením  č.  32/2020  schvaľuje  zmenu  rozpočtu  obce  Rohov  na  rok  2021,
rozpočtovým  opatrením  č.  4  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 : 15 100,00 EUR
Kapitálové príjmy :          0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :          0,00 EUR     
  
Príjmy celkom:              15 100,00  EUR

Bežné výdavky :   4 340,00   EUR              
Kapitálové výdavky :          0,00   EUR           
Finančné výdavkové operácie :          0,00   EUR  

    
Výdavky celkom:             4 340,00 EUR

Hlasovanie:

prítomní: 3 poslanci
za:   3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2021 – schválená.
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Uznesenie č. 33/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Rohov k návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročnému rozpočtu na roky 2023 – 2024.

Hlasovanie:

prítomní: 3 poslanci
za:   3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: OZ zobralo na vedomie stanovisko HK obce Rohov.

Uznesenie č. 34/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 34/2021 schvaľuje rozpočet obce Rohov
na rok 2022  ktorého návrh  bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 29. novembra 2021
bez programovej štruktúry.

Príjmy vo výške      211 715,00  EUR
z toho

 bežné príjmy             197 215,00  EUR

 kapitálové príjmy                        0,00  EUR

 finančné príjmy               14 500,00  EUR

Výdavky vo výške                    209 184,00  EUR
z toho

 bežné výdavky             184 184,00  EUR

 kapitálové výdavky         20 000,00  EUR

 finančné výdavky                  5 000,00  EUR

Hlasovanie:

prítomní: 3 poslanci
za:   3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Rozpočet na rok 2022 – schválený.

Uznesenie č. 35/2021

OZ  uznesením  č.  35/2021  súhlasí  z  dôvodu  osobitného  zreteľa  s  prenájmom  časti
obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 158/1 o výmere 41 m2 ktorá
je vo vlastníctve Obce Rohov, žiadateľovi  -  Poľovnícke združenie – Senica Pole, IČO:
37835947, Jána Náhlika 2624/6, 905 01 Senica. Osobitným zreteľom je, že chladiaci box
umiestnený na prenajatom pozemku umožní PZ Senica Pole zvýšiť odstrel diviačej zveri v
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svojom  poľovnom  revíre  a  tým  výrazne  zmenšiť  riziko  prenosu   diviačieho  moru  na
domáce ošípané vo vlastníctve občanov obce a zamedziť jeho šíreniu. 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 29. 9.
2021 po dobu 15 dní a v zákonom stanovenej lehote neboli  k nemu vznesené žiadne
pripomienky. Podmienky prenájmu budú stanovené v nájomnej zmluve.

Hlasovanie:

prítomní: 3 poslanci
za:   3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Prenájom pozemku C-KN 158/1 – schválený.

Uznesenie č. 36/2021

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  uznesením č.36/2021 nájomnú zmluvu s nájomcom -
Poľovnícke  združenie  –  Senica  Pole,  IČO:  37835947,  Jána  Náhlika  2624/6,  905  01
Senica.

Hlasovanie:

prítomní: 3 poslanci
za:   3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok: Nájomná zmluva medzi Obcou Rohov a PZ Senica Pole – schválená.
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