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U Z N E S E N I A  č. 1 – 16 
                                                                                                                       

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 
                                konaného dňa  10. 02. 2011 

______________________________________________________________________________ 
 
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia : 

  
 
Uznesenie č. 1/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje program I. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 

1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 
3. Doplnenie a schválenie členov stálych komisii obecného zastupiteľstva 
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
5. Prenájom nebytového priestoru za účelom prevádzkovania Kultúrnej a turisticko-

informačnej kancelárie   
6. Prenájom nebytového priestoru za účelom umiestnenia a prevádzkovania bankomatu 
7. Dočasný prenájom nebytových priestorov fitnes pre voľnočasové aktivity 
8. Riešenie budúcnosti  pozemku  p.č. 25 a p.č. 26 k.ú. Rovinka o celkovej výmere 612m2  
9. Zámena pozemkov medzi Rímsko-katolickou cirkvou, farnosť Dunajská Lužná a obcou 

Rovinka  
10. Postúpenie práv a povinností z nájmu nebytového priestoru  
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. 20135/2 k.ú. Rovinka  
12. Prevzatie verejného osvetlenia (na pozemku p.č. 191 k.ú. Rovinka, investor Matilda 

Wágnerová) 
13. Odkúpenie pozemkov pod komunikáciou, lokalita Nová Rovinka  
14. Žiadosť o späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie 
15. Diskusia   
16. Záver  

 
Prítomní poslanci : (7) Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta Kelemenová,   

Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  
                                    
Hlasovali za :  (7) Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta Kelemenová,   

Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   
Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/: (2) Jozef Bartaloš,  Ing. Marcela Tabačeková, 
  
Návrh bol prijatý  
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Uznesenie č. 2/2011 
 
K bodu č. 1 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  a určenie zapisovateľky   
Obecné zastupiteľstvo   
A/  zriaďuje  
   pre potrebu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva návrhovú komisiu 
 
 
B) volí 

členov návrhovej komisie  Ing. Juraj Kufel, JUDr. Radoslav Hajdúch, 
 
C) ukladá návrhovej komisii  

sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie a predkladať k prerokúvaným 
bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak, aby sa efektívne naplnil program 
rokovania I. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

 
D) určuje  

overovateľov zápisnice   Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, 
zapisovateľku zápisnice   Ing. Anežka Poradová,  

 
 
Prítomní poslanci : (7) Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta Kelemenová,   

Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  
Hlasovali za :     (7) Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta Kelemenová,   

Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   
Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/: (2) Jozef Bartaloš,  Ing. Marcela Tabačeková, 
  
Návrh bol prijatý  

 
 

Uznesenie č. 3/2011 
 
K bodu č. 2 - Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení nasledovne: 
Uznesenie č. 15/2010  - úloha trvá  
Uznesenie č. 16/2010  - úloha trvá  
Uznesenie č. 17/2010  - úloha trvá  
Uznesenie č. 41/2010  -  úloha trvá  
Uznesenie č. 57/2010 – úloha trvá  
Uznesenie č. 59/2010  - úloha trvá    
Uznesenie č. 82 až 84/2010 – úloha trvá  

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 
  
Návrh bol prijatý  
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Uznesenie č. 4/2011 

 
K bodu programu č. 3: Doplnenie a schválenie členov stálych komisii obecného zastupiteľstva 
 

Obecné zastupiteľstvo 
volí členov komisii z radov občanov a odborníkov: 

 komisia sociálno – zdravotná  
Mária Gajdošová, Zdena Janíková, Ing. Iveta Kufelová, 

 komisia ochrany verejného poriadku  
Mária Kotrisová, Jozef Rothbauer, 

 komisia kultúrno-športovo – školská 
Bc. Simonka Žatecká, Jaroslav Omanik, Oľga Javorková, Mgr. Lenka Zelenská, 

 komisia stavebno – dopravná,  
Jaroslav Zorňan, Ing. arch. Pavol Župina , Andrej Matlovič, 

 komisia životného prostredia 
Mária Kotrisová, Štefan Kuríc, Ing. Roman Muller,  

 komisia finančná, obchod a služby 
Ing. Iveta Kufelová, Ing. Ľubomír Dubeň , Ing. Roman Muller, 

 
Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  
Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   
Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 
  
Návrh bol prijatý  

 
 
 

Uznesenie č. 5/2011 
 

K bodu programu č. 4: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  Prerokovalo  

voľbu hlavného kontrolóra obce Rovinka  

B/  Schvaľuje  
uznesenie v tomto znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení:  
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a) vy h l a s u j e  
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rovinka na 30. 03. 2011, v sále KD v Rovinke, 
pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 
b) p o v e r u j e  
starostu obce Rovinka, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rovinka na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce  

  
c) u s t a n o v u j e  

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Rovinka a náležitosti 
prihlášky takto:  
 
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:  
 
1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce Rovinka  je ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie                                        
 

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí 
obsahovať:  
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 
b) profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície, 
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  

 
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:  

a) výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac,  
b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
c) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov  podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na 
funkciu hlavného kontrolóra obce Rovinka. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o 
tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, 
dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je 
bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.  

 
 
4. Termín doručenia prihlášok je do 15.03.2011 do 12.00 hod. na adresu.   

Obecný úrad Rovinka 
Hlavná 350 
900 41 Rovinka 
v zalepenej obálke s označením ,, VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 
ROVINKA  – NEOTVÁRAŤ“.  

 
5. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočňuje tajným hlasovaním.  

 
6. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci obecného 

zastupiteľstva Rovinka dňa 16.03.2011 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu 
v Rovinke. O výsledku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní poslanci, a ktorá 
sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného 
kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom 
termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené 
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podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole 
splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, 
pre ktorý tak odmietla urobiť.  

 
7. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.03. 2011  a bude mať právo vystúpiť na 
tomto rokovaní obecného zastupiteľstva v rámci bodu programu ,,Voľba hlavného 
kontrolóra obce Rovinka“ v časovom rozsahu max. 5 min. Kandidát na hlavného 
kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne 
informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.  

 
8. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva v sále kultúrneho domu v Rovinke. Voľbu riadi Volebná komisia, ktorú 
pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália poslanci uznesením. Voľba sa konajú 
za prítomnosti zapisovateľa, ktorého uznesením schvália poslanci obecného 
zastupiteľstva.  

 
9. Volebná komisia pri vstupe do hlasovacej miestnosti vydá hlasovací lístok a obálku 

každému z prítomných poslancov oproti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu 
vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou 
červenou pečiatkou ,,Obec Rovinka“, sa budú považovať za neplatné.  

 
10. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu 

hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z 
kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. 
Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden 
kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací 
lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do volebnej urny nachádzajúcej sa vo 
volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací 
lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia Volebnej 
komisie. Následne Volebná komisia otvorí volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. 
Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.  

 
11. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať 

najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte 
platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví 
kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, 
ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania 
druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko 
platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu 
podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie 
odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak 
odmietol urobiť.  

 
12. Výsledok voľby oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si 

spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby 
hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby 
predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne 
pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby 
pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.  
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13. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, 
obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V 
prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva riadi a výsledok 
žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie.  

 
 
Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  
Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   
Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 
  
Návrh bol prijatý  

 
 
 

 
 Uznesenie č. 6/2011 
 

K bodu programu č. 5: Prenájom nebytového priestoru za účelom prevádzkovania Kultúrnej a turisticko-
informačnej kancelárie   

 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje bezodplatné užívanie nebytového priestoru - miestnosť č. 1.21 o výmere 25,37m2 
nachádzajúcej sa v nehnuteľnosti Kultúrny dom, stavba súpisné číslo 76, na parcele č. 4 k.ú. 
Rovinka, zapísanej na LV č. 364, pani Ivete Jablonskej, trvale bytom Rovinka - Zásihlie č. 
631 za účelom prevádzkovania Kultúrnej a turisticko-informačnej kancelárie. Súhlas sa 
udeľuje na dobu určitú do 30.09.2012. Pani Jablonská je povinná uhrádzať všetky náklady za 
služby a energie spojené s užívaním nebytového priestoru.   
 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 
  
Návrh bol prijatý  
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Uznesenie č. 7/2011 
 
K bodu programu č. 6: Prenájom nebytového priestoru za účelom umiestnenia a prevádzkovania bankomatu 
 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 2m² nachádzajúci sa 
v prízemí budovy Obecného úradu v Rovinke (súp.č.350), nájomcovi - Slovenská sporiteľňa 
a.s., Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, za účelom inštalácie a prevádzky 
bankomatu, za nájomné vo výške 800,00 Eur ročne vrátane energií. K nájomnému sa 
pripočíta príslušná sadzba DPH.  
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  

 
 

Uznesenie č. 8/2011 
 
K bodu programu č. 7:  Dočasný prenájom nebytových priestorov fitnes pre voľnočasové aktivity 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje dočasné užívanie nebytového  priestoru miestnosť č. 1.5 (fitness) v objekte Domu 
kultúry aj na voľnočasové aktivity  podľa záujmu a dopytu verejnosti. Výška režijných 
nákladov za dočasné užívanie predstavuje 6,65 - Eur/hod. 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  

 
 

Uznesenie č. 9/2011 
 
K bodu programu č. 8:  Riešenie budúcnosti  pozemku  p.č. 25 a p.č. 26 k.ú. Rovinka o celkovej výmere  
                                       612 m²  
 
Obecné zastupiteľstvo 
ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Rovinka  č. 18/2009, zo dňa 02.04.2009. 
 

 
Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  
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Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 10/2011 
 
K bodu programu č. 8:  Riešenie budúcnosti  pozemku  p.č. 25 a p.č. 26 k.ú. Rovinka o celkovej výmere  
                                     612 m²  
 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 

a) Schvaľuje zámer predať nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 25 k.ú. Rovinka zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 142m2,  pozemok p.č. 26 k.ú. Rovinka zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 470m2, stavbu rodinný dom súp.č. 82 na pozemku par.č. 25 k.ú. 
Rovinka, všetko zapísané na LV č.  364 pre obec Rovinka, k.ú. Rovinka, okres Senec 
(ďalej ako „Nehnuteľnosti“) formou verejnej obchodnej súťaže (§ 9a ods.1 písm a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) 

 
b) Súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty 

Nehnuteľností, 
 

c) zriaďuje komisiu verejnej obchodnej súťaže 
 
d) volí za členov komisie verejnej obchodnej súťaže  

Jana Blahutová, Ing. Juraj Kufel, Jana Blahutová, Ing. Martin Hucík, 
Jozef Bartaloš, JUDr. Ján Kubiš, Ing. Dáša Effenbergerová,  

 
e) ukladá komisii verejnej obchodnej súťaže do 24.02.2011 vypracovať a predložiť 

obecnému zastupiteľstvu na schválenie podmienky verejnej obchodnej súťaže  
 

f) schvaľuje, že výťažok z predaja Nehnuteľnosti bude účelovo viazaný na rozšírenie 
kapacity materskej škôlky 

 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý 
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  Uznesenie č. 11/2011 
 

K bodu programu č. 9:  Zámena pozemkov medzi Rímsko-katolickou cirkvou, farnosť Dunajská Lužná 
a obcou Rovinka  

 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje zámenu pozemku parc.č. 1334/11k.ú. Rovinka, o výmere 213m2, zastavanej plochy 
a nádvoria vo vlastníctve obce Rovinka za pozemok parc.č. 1332/22k.ú. Rovinka, o výmere 
12m2, zastavanej plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť 
Dunajská Lužná. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Dunajská Lužná zaplatí obci Rovinka 
čiastku 804,-EUR na vykompenzovanie rozdielu vo výmere pozemkov, ktoré sú predmetom 
zámeny. Náklady spojené s vypracovaním Geometrického plánu na odčlenenie pozemku 
parc.č. 1334 hradí Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Dunajská Lužná a náklady spojené 
s vypracovaním Geometrického plánu na odčlenenie pozemku parc.č. 1332 hradí obec 
Rovinka. 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  

 
 
      

Uznesenie č. 12/2011 
 
K bodu programu č. 10: Postúpenie práv a povinností z nájmu nebytového priestoru  
 
Obecné zastupiteľstvo 
Súhlasí s dohodou o postúpení práv, povinností a prevzatie záväzkov medzi pôvodným 
nájomcom Erika Kubešová, Rovinka č.d. 157, Rovinka 90041  a novým nájomcom MUDr. 
Marianna Krnáčová, Jungmanová 6, 851 01 Bratislava, vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov3. 
 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

                                                 
1 Pozemok odčlenený od pozemku parc.č. 1334 k.ú. Rovinka o výmere 298m2, zastavané plochy a nádvoria 
Geometrickým plánom č. 16/2009, vyhotoveným GEOSET, s.r.o., úradne overeným na Správe katastra Senec, dňa 
31.03.2010, pod. č. 441/2009 
2 Pozemok odčlenený od pozemku parc.č. 1332 k.ú. Rovinka o výmere 342m2, zastavané plochy a nádvoria 
Geometrickým plánom č. 75/2010, vyhotoveným Ing. Danielom Turcárom, úradne overeným na Správe katastra Senec, 
dňa 05.10.2010, pod. č. 1448/2010. 
3 Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2006 v znení nasledujúcich zmien a dodatkov 
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Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  

 
 
 

Uznesenie č. 13/2011 
 
K bodu  programu č.  11: Žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. 20135/2 k.ú. Rovinka  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje predaj pozemku parc.č. 20135/2 k.ú. Rovinka o výmere 7745 m². 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (0) 
Proti :                     (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta    

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh nebol prijatý  

 
 
 
Uznesenie č. 14/2011 

 
K bodu  programu č.  12: Prevzatie verejného osvetlenia (na pozemku p.č. 191 k.ú. Rovinka, investor 

Matilda Wágnerová) 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie Verejného osvetlenia, 
ktoré bolo vybudované na pozemkoch par.č. 191 k.ú. Rovinka v rozsahu: 

 káblové rozvody pre VO v dĺžke cca  270,5 m  
 RVO  
 12 ks osvetľovacích stožiarov typu St. gy0/xxP s výškou 4,00 m ELV Senec     
 12 ks parkových vonkajších svietidiel typu Philips , PP OARK E27,8/2002  

od vlastníka Matilda Wagnerová, bytom Rovinka č.d. 198, za celkovú kúpnu cenu 1,-Euro + 
príslušná sadzba DPH. Podmienkou prevodu je bezodplatné zriadenie vecného bremena, 
ktorému zodpovedá právo vstupu a vjazdu na pozemok parc.č. 191 k.ú. Rovinka v prospech obce 
Rovinka. 
 

 
Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  
Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   

Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   
Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  
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Uznesenie č. 15/2011 
 

K bodu  programu č.  13: Odkúpenie pozemkov pod komunikáciou, lokalita Nová Rovinka  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov: 

- parc. č. 336/4 k.ú. Rovinka  o výmere 243m2, druh pozemku záhrady, spoluvlastnícky 
podiel 1/1, od predávajúceho Radovan Slaninka, nar. 15.12.1978 za celkovú kúpnu 
cenu 1,-Euro, 

- parc. č. 335/52 k.ú. Rovinka  o výmere 238m2, druh pozemku ostatné plochy, 
spoluvlastnícky podiel 1/1, od predávajúceho Miroslav Rúčkay, nar. 13.11.1957 za 
celkovú kúpnu cenu 1,-Euro 

- parc. č. 335/53 k.ú. Rovinka  o výmere 27m2, druh pozemku záhrady, spoluvlastnícky 
podiel 1/1, od predávajúceho Michal Zachar, nar. 03.12.1965  za celkovú kúpnu cenu 
0,50-Euro 

- parc. č. 337/12 k.ú. Rovinka  o výmere 83m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 1/1, od predávajúceho Michal Zachar, nar. 
03.12.1965  za celkovú kúpnu cenu 0,50-Euro 

- parc. č. 339/143 k.ú. Rovinka  o výmere 122m2, druh pozemku ostatné plochy, 
spoluvlastnícky podiel ½, od predávajúceho Milan Kralovič,, nar. 09.05.1976,  za 
celkovú kúpnu cenu 0,50-Euro 

- parc. č. 339/143 k.ú. Rovinka  o výmere 122m2, druh pozemku ostatné plochy, 
spoluvlastnícky podiel ½, od predávajúceho Miriam Mošková, nar. 06.08.1983,  za 
celkovú kúpnu cenu 0,50-Euro 

- parc. č. 339/182 k.ú. Rovinka  o výmere 20m2, druh pozemku ostatné plochy , 
spoluvlastnícky podiel 1/1, od predávajúceho Ivan Kothaj, nar. 24.11.1975  za celkovú 
kúpnu cenu 1,-Euro 

- parc. č. 339/177 k.ú. Rovinka  o výmere 100m2, druh pozemku ostatné plochy 
a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 1/1, od predávajúceho Jozef Orban, nar. 29.07.1969 
a Eva Pongracz, nar. 18.3.1971  za celkovú kúpnu cenu 1, -Euro 

- parc. č. 339/144 k.ú. Rovinka  o výmere 161m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, spoluvlastnícky podiel ½ (t.j.80,5m2), od predávajúceho Jozef Orban, nar. 
29.07.1969  a Eva Pongracz, nar. 18.3.1971  za celkovú kúpnu cenu 0,50 -Euro  

- parc. č. 339/144 k.ú. Rovinka  o výmere 161m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, spoluvlastnícky podiel ½ (t.j. 80,5m2), od predávajúceho Ondrej 
Trnovský, nar. 06.10.1981  za celkovú kúpnu cenu 0,50-Euro 

- parc. č. 339/147 k.ú. Rovinka  o výmere 121m2, druh pozemku ostatné plochy, 
spoluvlastnícky podiel 1/1, od predávajúceho Ondrej Trnovský, nar. 06.10.1981  za 
celkovú kúpnu cenu 1,-Euro. 

 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  
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Uznesenie č. 16/2011 

 
K bodu  programu č.  14: Žiadosť o späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie 
 
Obecné zastupiteľstvo  
sťahuje bod 14 z rokovania a presúva ho do programu budúceho zastupiteľstva. 
 
 

Prítomní poslanci :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta 
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,  

Hlasovali za :  (8) Jozef Bartaloš,  Jana Blahutová, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Marta   
Kelemenová, Ing. Juraj Kufel, Patrik Mrva, Mgr. Rudolf Nagy,   

Proti :                     (0) 
Zdržal sa:               (0)     
Neprítomný  /á, í/:  (1) Ing. Marcela Tabačeková, 

 
Návrh bol prijatý  

 
 
 
 
 
 

        
 
JUDr. Milan Bombala 

             starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrhová komisia:          
 
Ing. Juraj Kufel :    ....................  dátum  15.02.2011                
 
JUDr. Radoslav Hajdúch :        .......................  dátum  15.02.2011                    
        
 
         

 
  

  
 
 
      


