
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 15. 12. 2022 

Program 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 25.11. 2022 
5. Voľba kontrolóra obce 
6. VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpadoch 
7. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov, 
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov   
8. Rozpočet 2023 
9. Zmluva o dotácii na rok 2023 pre Jednotu Dôchodcov 
10. Zmluva o dotácia na rok 2023 pre OŠK Rohov 
11. Smernica o prenájme priestoru a zariadenia kultúrneho domu Rohov. 
12. Inventarizácia majetku a záväzkov obce Rohov 
12. Diskusia 
13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie programu zasadnutia 

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. 
 

3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Ing. Ľubica Barčáková,  
     Erik Dubec 
Zapisovateľ:      Ing. Ľ. Škojcová  
   



 
 
Hlasovanie: 
 
Za: 5 poslancov 
Proti:  0 poslancov 
Zdržalo sa:             0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: Overovatelia zápisnice a zapisovateľka –  
schválené. 
 
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 22/2022 berie na 
vedomie výsledky komunálnych volieb 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rohove uznesením č. 23/2022  poveruje 
poslankyňu Ing. Ľubicu Barčákovú zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, zároveň bude zastávať i funkciu zástupcu 
starostu. 

Obecné zastupiteľstvo v Rohove uznesením č. 24/2022 zriaďuje komisiu 
na ochranu verejného záujmu. Predseda komisie p.Hurbaničová Martina 
členovia p. MUDr. Blažeková Klára, p. Ing. Lipár Ladislav. 
  
Obecné zastupiťelstvo obce Rohov uznesením č. 25/2022 určuje v súlade 
so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. plat starostu obce Bc.  Jána Kadiča 
na 0,5 úväzku. 
 
5. Voľba kontrolóra obce  
 
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 vyhlásilo 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. Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 
20/2022 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 15. december 
2022. Určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 10%. 
Skonštatovalo, 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. Začiatok pracovného 
pomeru od 1.1.2023 
 
6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpadoch (ďalej len „VZN“, „KO“ a „DrSO“) 
 
Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DrSO bolo zverejnené na 
úradnej tabuli obce 30. novembra 2022 zákonom stanovenej lehote 15 
dní. Počas zverejnenia návrhu bola voči VZN vznesená jedna 
pripomienka, ktorá bola akceptovaná a zapracovaná do jeho znenia. 
K zmenám poplatkov za KO a DrSO, prišlo v dôsledku – navýšenia ceny 
zo strany TS Senica a novelou zákona o odpadoch. V zákone sa zmenil 
systém platby za KO a DrSO na tzv. preddavkový. Výpočet poplatku preto 
zhŕňa hmotnosť + cena za odvoz + cena za skládkovanie odpadu. 
Preddavková platba na rok 2023 za vývoz KO a DrSO sa určí na základe 
reálnych vyprodukovaných kilogramov odpadu pre poplatníka v roku 
2022. Na konci roku 2023 sa opäť podľa reálnych kilogramov 
vyprodukovaného odpadu (rok 2023) a nákladov obce za vývoz KO určí 
skutočná cena za vývoz KO.  
 
7. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a 
nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom 
je obec Rohov 
  
Výška príspevku na stravovanie v MŠ vychádza z nových finančných 
pásiem pre školské stravovanie a zo zvýšených nákladov na prípravu 
jedál, nákup potravín.  
 
8. Rozpočet 2023 
 
K zostaveniu rozpočtu sa poslanci so starostom stretli, vysvetlili si 
nejasnosti a  zapracovali pripomienky. Návrh rozpočtu bol zverejnený 30. 
11. 2022 zákonom stanovenú dobu. Od občanov sme nedostali žiadnu 
pripomienku. Rozpočet je zostavený konzervatívne, reflektuje zákonné 
zmeny v platoch, reaguje na nepriaznivú situáciu okolo energetickej 
situácie.  
 
 
 
 
 
 



 
Príjmy vo výške      223 968,40  EUR 

z toho 

 bežné príjmy                 220 039,00  Eur   

 kapitálové príjmy                        0,00   Eur   

 finančné príjmy                         3 929,40   Eur 

   

Výdavky vo výške                     222 898,30  EUR 

      

z toho 

• bežné výdavky            217 898,30 Eur                                               

• kapitálové výdavky               5 000,00 Eur 

• finančné výdavky                              0,00 Eur 

 

9. Dotácia na rok 2023 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku ZO 
Rohov 

  

Starosta uviedol, že zmluva sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila, 
združenie dostane rovnaký príspevok na svoju činnosť ako v minulom roku 
vo výške 1350,- € 

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 30/2022 schvaľuje 
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rohov medzi obcou Rohov 
a Jednotou dôchodcov na Slovensku ZO Rohov. 

 
10. Dotácia na rok 2023 pre OŠK Rohov 
  

Starosta uviedol, že zmluva sa oproti predchádzajúcemu roku zmenila, 
združenie dostane príspevok na svoju činnosť vo výške 5000€  + náklady 
na elektrickú  energiu vo výške 1660,- €. 

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 31/2022 schvaľuje 
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rohov medzi obcou Rohov 
a OZ OŠK Rohov 



 
 
11. Smernica o prenájme priestoru a zariadenia kultúrneho domu 
Rohov. 
 
Smernica o prenájme kultúrneho domu sa upravovala vzhľadom k zmene 
ceny energií, hlavne vo vykurovacej sezóne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 32/2022 schvaľuje 
smernicu o prenájme kultúrneho domu. 
 
Hlasovanie:  
Za:                  poslancov 
Proti:               poslancov  
Zdržalo sa:      poslancov  
 
Výsledok hlasovania: Smernica o prenájme KD – schválená. 
 
12. Inventarizácia majetku a záväzkov obce Rohov 
 
Starosta obce vydal príkaz na inventarizáciu majetku a záväzkov obce 
Rohov k 31. 12. 2022. Invetarizačná komisia v zložení predseda MUDr. 
Blažeková Klára, Ing. Škojcová Ľuboslava, Blanáriková Marta. Fyzická 
inventarizácia majetku je naplánovaná na 20.12.2022. Celková 
inventarizácia majetku a záväzkov obce Rohov prebehne od 19.12. 2022 
do 23.1.2023 – ukončenie. 
 
13. Diskusia 
 
Envirofond výzva – mulčovač dorazil, kompostér treba ešte popresúvať 
k občanom. MŠ Rohov – prvá fáza rekonštrukcie je hotová treba dokončiť 
fasádnu časť + oprava strechy sociálka + kúpelňa. Fasádna farba 
nakúpená +“ipa“ na strechu...doupravovať dvor MŠ /poklop/ vstup do 
garáže zabezpečenie + Stubláky oprava oplotenia ...Fašiangová 
zabíjačka ...nákup 3 x stôl do KD...opona...javisko...paravány ... Búdka pri 
KD natrieť ..nainštalovať mapu... začiatok náučného chodníka.  
 
14. Záver 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 15. decembra 2022 o 18:00 hod v 
kultúrnom dome 

 
Uznesenie č. 26/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 26/2022 rozhodlo 
o voľbe hlavného kontrolóra. Za hlavného kontrolóra obce Rohov bola 
zvolená p. Ing. Andrea Čermáková, zároveň určuje hlavnému kontrolórovi 
plat vo výške 10% úväzku podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 
 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: Hlavný kontrolór obce Rohov – schválený. 
 

Uznesenie č. 27/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 27/2022 schvaľuje 
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpadoch  
 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: VZN o komunálnych odpadoch a drobných 
stavených odpadoch – schválené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 28/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 28/2022 schvaľuje 
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 
a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov, podmienky 
úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov   
 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na nákup potravín a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj 
jedál a nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom 
je obec Rohov   – schválené. 
 

Uznesenie č. 29/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 29/2022 schvaľuje 
Rozpočet obce Rohov na rok 2023 bez programovej štruktúry.  
 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: Rozpočet na rok 2023 bol – schválený. 
 

Uznesenie č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 30/2022 schvaľuje 
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rohov medzi obcou Rohov 
a Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku Rohov.  

Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: Dotácia pre MO JDS – schválená. 



Uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 31/2022 schvaľuje 
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rohov medzi obcou Rohov 
a OZ OŠK Rohov 

 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: Dotácia pre OŠK Rohov -  schválená. 
 

Uznesenie č. 32/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 32/2022 schvaľuje 
Prílohu č. 1 Smernice o prenájme kultúrneho domu – ceny prenájmu 
kultúrneho domu a zariadenia kultúrneho domu. 
 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: Príloha č. 1 Smernice o prenájme KD – schválená. 
 

Uznesenie č. 33/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 33/2022 berie na 
vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku 
a záväzkov obce Rohov k 31. 12. 2022 
 
Hlasovanie: 
 
Za:   5 poslancov 
Proti:    0 poslancov 
Zdržalo sa:   0 poslancov 
 
Výsledok hlasovania: OZ zobralo na vedomie príkaz starostu na 
vykonanie inventarizácie.  
 



Prezenčná listina zo zasadnutia OZ obce Rohov dňa 15. decembra 2022 o 18:00 
hod. v kultúrnom dome. 
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