OBEC ROVINKA
Obecný úrad, Hlavná 350/95, PSČ 900 41 Rovinka

Zverejnenie zámeru zámeny/prenájmu majetku obce:
1. Obec Rovinka podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v spojitosti so VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom
obce a Uznesením č. 83/2018 zverejňuje svoj zámer zameniť:
- časť pozemku odčlenený GP z pozemku parcely registra „C“, parc. č. 20135/2 o výmere
1772 m2, druh pozemku orná pôda vedený na LV 364, k. ú. Rovinka za pozemok parcely
registra „C“, parc. č. 55/1 o výmere 2848 m2, druh pozemku orná pôda vedený na LV 2050,
k. ú. Rovinka so žiadateľmi:
Ing. Pavol Jeck, Rovinka 83, 900 41 Rovinka, v podiele ½ a
Bc. Marián Nagy, Pri Hrubej lúke 29, 841 01 Bratislava, v podiele ½
Odôvodnenie: zamieňaný pozemok obec Rovinka v budúcnosti využije na rozšírenie Dolného
cintorína, ktorého kapacita začína byť v dôsledku rozrastajúceho sa počtu obyvateľov obce
nepostačujúca až hraničná.
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2. Obec Rovinka podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v spojitosti so VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom
obce a Uznesením č. 90/2018 zverejňuje svoj zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa:
- nebytové priestory č. 1.5, 1.11, 1.12, 1.13 a 1,14 o celkovej výmere 102,50 m2 na prízemí
stavby Kultúrneho domu Rovinka, ul. Hlavná súp. č. 76, postavenej na pozemku parcely
registra „C“, parc. č. 4, zapísanej na LV 364, k. ú. Rovinka žiadateľovi:
Rodinné centrum Daisy, o.z., Veterná 2621/21, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 46 094 318, na
dobu nájmu 5 rokov od podpisu zmluvy s 3 mes. výpovednou lehotou a za cenu nájmu 472,EUR/ mes. vrátane energií
Odôvodnenie: nebytové priestory sú zo strany obce nateraz nevyužité, zo strany mladých
rodín dostávame opakované podnety na voľno časové aktivity pre deti všetkých vekových
skupín. V zmysle poslania tohto o. z. by bolo mnoho požiadaviek zo strany rodičov
pokrytých.
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