Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30. mája 2022 o 18:00 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 24. februára 2022
5. Schválenie zmluvy so ZMOS
6. Určenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 20222026
7. Úprava rozpočtu za rok 2022
8. Záverečný účet – stanovisko kontrolóra obce
9. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021
10. Tvorba a použitie rezervného fondu
11. Smernica o prenájme KD
12. Predaj obecného majetku (Ivácková, Lipár)
13. Rôzne (pracovné miesto MŠ, pošta, kolotoč, juniáles, deň detí, projekty vyhodnotenie,
rekonštrukcia MŠ)
14. Diskusia
15. 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:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Program zasadnutia OZ bol – schválený.
Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Rybnikár a Andrej Hnilica
Zapisovateľ: Ing. Ľ. Škojcová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka – schválené .
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Bod č. 4 Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č.1/2022 berie na vedomie protest
prokurátora Pd 96/21/2205-8 zo dňa 27.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 2/2022 vyhovuje protestu prokurátora
Pd 96/21/2205-8 zo dňa 27.12.2021 a ruší uznesenie č. 15/2020, prijaté na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 3/2022 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Rohov medzi obcou Rohov a OZ OŠK Rohov.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 4/2022 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Rohov medzi obcou Rohov a Jednotou dôchodcov na Slovensku
ZO Rohov
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 5/2022 súhlasí so zámerom odpredaja
časti obecnej parcely 154/1 žiadateľke J. Antalovej.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 6/2022 schvaľuje dodatok zmluvy o
poskytovaní posudkovej činnosti medzi obcou Rohov a mestom Senica.
Bod č. 5 Schválenie zmluvy ZMOS – Pomoc Ukrajine – transparentný účet
Obec Rohov, podobne ako ostatné obce v okolí sa rozhodla pomôcť Ukrajine. Pomoc sa
uskutoční prevodom sumy 1000,00 € na transparentný účet ZMOS, odkiaľ ich bude ZMOS
distribuovať podľa potreby.

Bod č. 6 Určenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné
obdobie 2022-26
OZ je povinné najneskôr 3 mesiace pred komunálnymi voľbami určiť počet poslancov OZ
(u nás je rozpätie 3 – 5) a úväzok starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie. Oficiálny
termín volieb ešte zverejnený nebol, pravdepodobne to bude na konci októbra. Aby nebolo
špeciálne kvôli tomu potrebné zvolávať zasadnutie OZ na konci júla, pristúpime určeniu už
teraz.

Bod č. 6 Úprava rozpočtu na rok 2022
1. zmena rozpočtovým opatrením starostu - príjmy sa týkajú transferov na prenesený
výkon štátnej správy:
• predškoláci - rozpočtované 700,00 - navýšenie o 1 739,00 Eur
• strava predškoláci - nerozpočtovali sme, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu nebolo
jasné, či od januára budú schválené príspevky na stravné pre deti v predškolskom
veku, takže navýšenie o 1 310,40 Eur
• Pomoc Ukrajine - zatiaľ 1 500,00 Eur, pri ďalšej úprave rozpočtu, musíme upraviť
podľa skutočnosti
Nakoľko sa jedná o účelovo viazané prostriedky, tak výdaj je rovnaký ako príjem.
2. zmena uznesením:
príjem:
• doplatok DzN rok 2021 - 2 858,93 Eur
• dobropisy - 600,00 Eur
výdaj:
• Pomoc Ukrajine - 1 000,00 Eur
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•

Platy + odvody - prvý polrok zamestnanci vo verejnej správe mali dostať 350,- +
odvody zamestnávateľa – 1750 Eur - zamestnancov + 618 Eur odvody.

Navrhujem použiť prostriedky rezervného fondu na kolotoč, nakoľko v ňom po schválení
ZÚ budeme mať 23 021,24 Eur. 20 000,00 Eur - spoluúčasť a 3 021,24 máme zatiaľ k
dispozícii.
K 31. marcu 2022 bol rozpočet obce Rohov upravený rozpočtovým opatrením starostu na
základe príjmu finančných prostriedkov účelovo viazaných zo štátneho rozpočtu.
K prijatým prostriedkov sa v rovnakej výške viažu aj výdavkové položky (nenormatívne
prostriedky na 5-ročné deti materská škola, dotácia na stravu pre predškolákov a finančné
prostriedky, ktoré prišli ako kompenzácia pre občanov poskytujúcich ubytovanie
utečencom z Ukrajiny)
Zmena rozpočtu uznesením – príjmová časť – prijatá úhrada nedoplatkov DzN za rok
2022 a príjmy z dobropisov. Výdavková časť – presun 1 500,00 Eur z bežných výdavkov
do kapitálových výdavkov + 500,- Eur na detský kolotoč. Bežné výdavky – pomoc
Ukrajine, výdavky na platy + odvody zamestnancov vo verejnej správe.

Bod č. 7 Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021
Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade so zákonom 15 dní pred jeho
prerokovaním v OZ. Stanovisko kontrolóra obce bolo doručené elektronicky poslancom,
aby sa s ním mohli oboznámiť.

Bod č. 8 Prerokovanie záverečného účtu obce Rohov za rok 2021
Podľa § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pred
schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu. Táto povinnosť
obci vyplýva aj z § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a VÚC z § 9 ods.
3 zákona o samosprávnych krajoch – návrh záverečného účtu obce Rohov bol zverejnený
12. mája 2022. Obec má povinnosť zverejniť návrh najmenej 15 dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva.
Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom
úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. V uvedenej
desaťdňovej lehote, nebola vznesená žiadna pripomienka. Preto návrh záverečného účtu
predkladáme na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Bod č. 9 Tvorba a použitie rezervného fondu
Starosta informoval o stave rezervného fondu a o účeloch, na ktorý je možné ho využiť.
Bod č. 10 Smernica o prenájme KD
Smernica o prenájme kultúrneho domu sa upravovala vzhľadom k zmene ceny energií,
hlavne vo vykurovacej sezóne.
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Bod č. 11 Predaj obecného majetku (Ivácková, Lipár)
Poslanci sa vyjadrili k zámeru odpredaja obecného majetku podľa žiadostí p. Iváckovej
a p. Lipára.
Bod č. 12 Rôzne, diskusia
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

pracovné miesto MŠ (obec hľadá zamestnanca na pracovné miesto kuchárky aj
upratovačky)
pošta (je zrekonštruovaná, zostáva len osadiť nové umývadlo a WC)
kolotoč bude osadený na detskom ihrisku tento týždeň
juniáles sa uskutoční v piatok o 19:00 hod, v nedeľu bude v KD program pre deti
projekty vyhodnotenie -žiadna so žiadostí, ktoré obec podala (kompostéry,
vodovod) nebola ešte vyhodnotená, boli nám doručené len žiadosti o doplnenie,
ktoré sme obratom vybavili
rekonštrukcia MŠ – zateplenie obvodového plášťa pokračuje vchod, čaká nás ešte
oprava schodov a zábradlia
majitelia fotovoltickej elektrárne poskytnú MŠ vybavenie za 10 000€
T. Lipár sa pýtal na funkčnosť kamier na KD – po rekonštrukcii neboli zatiaľ
spustené, viacero z nich má znehodnotené koncovky na pripojenie v dôsledku
poveternostných podmienok,
P. Šebesta sa spýtal na kosenie okolia líp pri kaplnke – stačí ak sa dohodnú dvaja
prípadne aj traja majitelia a pokosia to spolu, väčšinou stačí pokosiť 5 x za sezónu
Poslanec J. Kadič sa spýtal, či by mohli byť na cintoríne umiestnené krhly na
polievanie, aby tam nemuseli byť platové nádoby z čistiacich prostriedkov

Bod č. 13 Záver
Starosta poďakoval za účasť.
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Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 30. mája 2022 o 18:00 hod v kultúrnom dome
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 7/202 berie na vedomie zmenu rozpočtu
obce Rohov č. 1 na rok 2022, rozpočtovým opatrením starostu č. 1 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm. a) 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 :

4 549,40 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Príjmy celkom:

4 549,40 EUR

Bežné výdavky :
4 549,40 EUR
Kapitálové výdavky :
0,00 EUR
Finančné výdavkové operácie :
0,00 EUR
Výdavky celkom:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

4 549,40 EUR

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ berie na vedomie - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
starostu obce č. 1.
Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 8/2022 schvaľuje zmenu rozpočtu obce
Rohov na rok 2022, rozpočtovým opatrením č. 2 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 :

3 460,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Príjmy celkom:

3 460,00 EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné výdavkové operácie :

1 863,00 EUR
2 000,00 EUR
0,00 EUR
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Výdavky celkom:

3 863,00 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Zmena rozpočtu na rok 2022 – schválená.
Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 9/2022 berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rohov za rok 2021
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ berie na vedomie - stanovisko kontrolóra k ZÚ za rok 2021.
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 10/2022 schvaľuje záverečný účet obce
Rohov za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ schválilo záverečný účet obce Rohov bez výhrad.
Uznesenie č. 11/2022
Prebytok rozpočtu v sume 16 829,68 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
9 541,80 EUR
tvorbu rezervného fondu
7 287,88 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 9 955,22 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

9 955,22 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
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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 :
•
•
•
•
•
•

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
1 848,63 EUR,
nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume
436,22 EUR,
nevyčerpané prostriedky školné deti v materskej škole v sume 273,47 EUR,
nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky (strava predškoláci) v sume 475,80
EUR,
nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume
339,80 EUR,
nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky (rozvojové projekty) 500,00 EUR,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške 13 369,18 EUR.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Tvorba rezervného fondu za rok 2021 – schválená.
Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 12/2022 schvaľuje použitie rezervného
fondu na kapitálové výdavky a splatenie istiny bankového úveru podľa finančných možností obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Použitie rezervného fondu – schválené.
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 13/2022 schvaľuje zmluvu so ZMOS o
poskytnutí finančnej pomoci pre Ukrajinu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Zmluva o pomoci Ukrajine medzi obcou Rohov a ZMOS –
schválená.
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Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 14/2022 určuje v súlade s § 11 ods. 3
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Rohov : 5 poslancov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Počet poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 – 5.
Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 15/2022 určuje v súlade s § 11 ods. 4
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Rohov takto : 50 %
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ schvaľuje na volebné obdobie 2022 – 2026 - 50 % úväzok
starostu obce.
Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 16/2022 súhlasí so zámerom odpredaja
nehnuteľného majetku – časti pozemku CKN-154/1 s výmerou cca 25m 2 pod existujúcou
garážou, p. Iváckovej.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Zámer odpredaja majetku obce p. Iváckovej - súhlasí.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 17/2022 súhlasí so zámerom odpredaja
nehnuteľného majetku – pozemku CKN-73/1 s výmerou 1742 m 2 p. T. Lipárovi
Hlasovanie:
Za:
Proti:

3 poslanci
1 poslanec
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Zdržalo sa:

1 poslanec

Výsledok hlasovania: Zámer odpredaja majetku obce p. Lipárovi - súhlasí.
Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 18/2022 schvaľuje smernicu o prenájme
kultúrneho domu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Výsledok hlasovania: Smernica o prenájme KD – schválená.

9/10

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 30. mája 2022 o 18:00 hod. v
kultúrnom dome.
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