
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 19. septembra 2022 o 19:00 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 30. mája 2022
5. Zmena rozpočtu
6. Určenie dátumu voľby kontrolóra obce
7. Zrušenie VZN 1/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky
8. Rôzne
9. 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: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Program zasadnutia OZ bol – schválený.

Bod č. 3 Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Marcela Ravasová a Ferdinand Nemeček
Zapisovateľ: Ing. Ľ. Škojcová

Hlasovanie:

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

Výsledok hlasovania: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka –  schválené.

Bod č. 4 Kontrola uznesení

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
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 8/2022 schvaľuje zmenu rozpočtu obce
Rohov na rok 2022, rozpočtovým opatrením č. 2
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 9/2022 berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rohov za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 10/2022 schvaľuje záverečný účet obce
Rohov za rok 2021 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 11/2022 schvaľuje tvorbu  rezervného
fondu za rok 2021
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Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 12/2022 schvaľuje  použitie rezervného
fondu
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 13/2022 schvaľuje zmluvu so ZMOS o
poskytnutí finančnej pomoci pre Ukrajinu.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 14/2022 určuje počet poslancov OZ na
5.
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 15/2022 určuje rozsah výkonu funkcie
starostu obce Rohov na funkčné obdobie 2022 - 2026 takto :  50 %
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 16/2022 súhlasí so zámerom odpredaja
nehnuteľného majetku p. Iváckovej.
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 17/2022 súhlasí so zámerom odpredaja
nehnuteľného majetku  p. T. Lipárovi
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 18/2022 schvaľuje smernicu o prenájme
kultúrneho domu.

Bod č. 5 Zmena rozpočtu

Príjmová časť:

Bežné príjmy:
- Dotácia z Environfondu - 40 850,00 Eur (túto sumu neviem zatiaľ presne zaradiť, nakoľko
ešte nie je zmluva, či to budú kapitálové ale bežné príjmy)

- podielové dane - 13 000,00 Eur
- odídenci - 5 698,00 Eur
- vratky VšZP - 489,63 Eur
- dividendy BVS - 1 462,09 Eur
- dobropisy - 900,00 Eur
- poplatky - hlásenie v MR, správne poplatky - 80,00 Eur

Finančné príjmy:
- príjem z RF - 700,00 Eur
Výdavková časť:
Bežné výdavky:
- odchodné starosta + odvody - 6 949,00 Eur
- odmeny zamestnanci + odvody - 4 170,00 Eur
- dohody o vykonaní práce - odmena + odvody - 200,00 Eur
- audit - 105,00 Eur
- výmena mandátneho certifikátu - 200,00 Eur
- kompostéry - 23 830,40 Eur (dotačné)

Kapitálové výdavky:
- 700,00 Eur Projekt IBV Cintorín (kapitálový výdaj = príjmu z RF)
- 17 019,60 Eur - mulčovač (dotačné)

Starosta  podal  návrh  na  výmenu  rozhlasu  a zabezpečovacieho  zariadenia  obecného
úradu. Nakoľko tieto veci sú zastarané a nefungujúce. 
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Bod č. 6 Určenie dátumu voľby kontrolóra obce
Doterajšiemu  kontrolórovi  obce  K.  Pavelkovej  končí  funkčné  obdobie  30.9.2022.
Zákonným  kvalifikačným  predpokladom  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  je  ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie, musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
a  musí  byť  bezúhonný.  Deň  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  vyhlási  obecné
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní predo
dňom konania voľby. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.

Bod č. 7 Zrušenie VZN 1/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Rohov

Bod č. 8 Rôzne, diskusia

• starosta informoval  o  tom,  že obec získala  dotáciu  40800 €  x Environfondu na
zakúpenie 130 kompostérov a mulčovača, dodanie by malo prebehnúť do konca
októbra 

• očakávame v októbri výzvu EVF na vodovod, pravdepodobne bude na ňu vyššia
suma až do 3 miliónov, aby sme sa mohli o ňu uchádzať, požiadali sme projektanta
o prepočítanie nákladov na celú obec (Budovič)

• po 4 rokoch by sa mala objaviť do konca roku výzva PPA na miestne komunikácie.
Projekt obec začala riešiť v decembri 2018, vypracovaný bol v júli 2019. Požiadali
sme jeho autora o prepočet financií,  podľa max. výšky dotácie uvidíme, či bude
môcť zostať v pôvodnom rozsahu alebo sa bude musieť skrátiť. 

• boli nakúpené skruže na opravu chodníka pred p. Kozmom, na opravu chodníka je
rozpočtované 4 000,- Eur, oslovili sme p. Marka Tokoša, ktorý prisľúbil spoluprácu
pri oprave chodníka

Pani  Fenyvesiová sa sťažovala,  že na cintoríne sú len dve obecné plastové krhly (pri
každej točke jedna) a keď ona príde a náhodou sa obe používajú, tak musí čakať. Starosta
jej poradil, aby tých pár minút využila a pomodlila sa. Ďalej sa p. Fenyvesiová sťažovala,
že si nemôže podrviť organický odpad. Starosta jej odpovedal, že drvička je pripravená,
každý  môže  požiadať  o  jej  zapožičanie  a  využiť  ju.  Na  to  ona  oponovala,  že  si  ako
dôchodkyňa pri jej používaní môže ublížiť. Obec poskytuje len drvičku, obsluhu si musí
zabezpečiť každý sám (pracovník obce ju len zaškolí). P. Kadičová upozornila na to, že
zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré obec zverejnila, nie sú viditeľné, nedajú sa posúdiť,
požiadala  pána  starostu  aby  priamo  oslovil  pani,  ktorá  to  má  na  starosti,  aby  nám
napísala zmeny, ktoré sa nás týkajú. Poslanec J. Kadič poprial svojej  súperke na post
starostu obce Ľ. Škojcovej veľa hlasov a povedal, že sa od poslancov za uplynulé 4 roky
veľa naučil. Poslankyňa M. Ravasová poďakovala terajšiemu starostovi za jeho prácu pre
obec. Potom starosta poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu v uplynulom období.

Bod č. 9 Záver

Starosta poďakoval za účasť.
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Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 19. septembra 2022 o 19:00 hod v kultúrnom dome

Uznesenie č. 19/2022

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením č.  19/2022  berie  na  vedomie  zmenu
rozpočtu obce Rohov na rok 2022, rozpočtovým opatrením  č. 3 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 :     45 459,72 EUR
Kapitálové príjmy :            17 019,60 EUR
Finančné príjmové operácie :                    700,00 EUR

Príjmy celkom:           63 179,32 EUR

Bežné výdavky : 35 454,40 EUR
Kapitálové výdavky : 17 719,60 EUR                  
Finančné výdavkové operácie :          0,00 EUR                

Výdavky celkom: 53 174,00 EUR

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

Výsledok hlasovania: OZ schválilo -  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením   č. 3.

Uznesenie č. 20/2022

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 20/2022
1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 15. decembra 2022
2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 10%
3.  konštatuje,  že  uchádzač  musí  spĺňať  požiadavky  podľa  §  18a  ods.  1  zákona  č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme,
4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
• prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 21. 10. 2022 do 12:00 hod. na adresu

obecného úradu, 906 04 Rohov 75, označené „Neotvárať, výberové konanie Hlavný
kontrolór obce Rohov“

• v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona  č.  330/2007  Z.  z.  o  registri  trestov,  ako  aj  telefonický,  prípadne  e-mailový
kontakt,

• súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
životopis uchádzača,

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
5.  každý  z  kandidátov  bude  mať  možnosť  najviac  10  minútového  vystúpenia  pred
obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.
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Hlasovanie:
Za:   5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ schválilo spôsob a náležitosti voľby kontrolóra obce.

Uznesenie č. 21/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č.  21/2022  ruší VZN 1/2016 o používaní
zábavnej pyrotechniky.

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

Výsledok  hlasovania:  Uznesenie  o zrušení  VZN  o používaní  zábavnej  pyrotechniky   -
schválené.
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Prezenčná listina zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 19. 09. 2022 o 19:00 hod. v
kultúrnom dome.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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