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                           O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o   v  R o v i n k e         VII.-2011/02547/07/UK 1  

Z á p i s n i c a     č.  07 

 
z VII . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa  30. 11. 2011 

o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Rovinke. 

 
Poslanci OZ prítomní  podľa priloženej prezenčnej listiny  (príloha č. 1) 
Starosta obce     JUDr. Milan Bombala  
Zapisovateľka   Klára Šturdíková   
Občania – viď prezenčná listina  
Pozn. Neskorší príchod na rokovanie OZ : 18,20 poslankyňa Jana Blahutová  
 
   Program zaslaný na pozvánke :  
1/  Schválenie programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/ Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca OZ  Ing. Juraja Kufela 
4/ Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca OZ Petra Szepa 
5/ Voľba člena Rady obce, voľba predsedu Komisie životného prostredia 
6/ Predloženie a schválenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 73/2011 OZ 
7/ Prenájom nebytových priestorov v KD Rovinka (žiadateľ p. Slotová) 
8/ Predaj nehnuteľnosti (Bella Piazza) 
9/ Zastrešenie KD Rovinka – súhlas na prefinancovanie z rezervného fondu 
10/      Investičná akcia – „Cesta na veľké jazero“  
11/      Hospodárenie obce za III.Q. – informácia  
12/ Schválenie zápisu do kroniky  
13/ Diskusia 
14/       Záver 
 
Rokovanie :  

 
 VII. zasadnutie otvoril  a  prítomných privítal starosta obce JUDr. Milan Bombala.   
Pozvánky s programom  VII. Zasadnutia poslanci prevzali a mali sa možnosť s ním oboznámiť. 
K návrhu programu VII. zasadnutia nemali poslanci OZ žiadne pripomienky a k bodu č.1 zasadnutia 
OZ bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo   
schvaľuje program VII. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 
1/  Schválenie programu VII zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/ Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca OZ  Ing. Juraja Kufla 
4/ Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca OZ Petra Szepa 
5/ Voľba člena Rady obce, voľba Predsedu komisie životného prostredia. 
6/ Predloženie a schválenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 73/2011 
7/ Prenájom nebytových priestorov v KD Rovinka (žiadateľ p. Slotová) 
8/ Predaj nehnuteľnosti (Bella Piazza) 
9/ Zastrešenie KD Rovinka – súhlas na prefinancovanie z rezervného fondu 
10/  Investičná akcia – „Cesta na veľké Jazero“ (predkladá predseda stavebnej komisie) 
11/  Hospodárenie obce za III. Q - informácia 
12/ Schválenie zápisu do kroniky 
13/  Diskusia 
14/  Záver 
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 Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (7)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková    
                          JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva  
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
Neprítomný  /á, í / Jana Blahutová  
Návrh bol schválený  

 

 
2/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

 
Starosta obce predložil návrh zriadiť : 
Návrhovú  komisiu : pp. JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva  
Za overovateľov zápisnice : Mgr. Rudolf Nagy, Ing. Marcela Tabačeková   
Za zapisovateľku : Klára  Śturdíková 
 
 
Starosta predložil návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 2 rokovania OZ nasledujúce uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  :  
A/ zriaďuje  pre potrebu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
B) volí členov Návrhovej komisie :  JUDr. Radoslav Hajdúch  
      Patrik Mrva  
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 V. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

D) určuje overovateľov zápisnice : Mgr. Rudolf Nagy , Ing. Marcela Tabačeková 
zapisovateľku zápisnice  : Klára Šturdíková  

 

Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (7)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková    
                          JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva  
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
Neprítomný  /á, í / Jana Blahutová  
 

Návrh bol schválený  

 

 

3/ Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca OZ  Ing. Juraja Kufela 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 15.11.2011 mu bola doručená 

písomnosť, ktorou sa Ing. Juraj Kufel vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Na 
uprázdnený mandát poslanca by mal nastúpiť prvý náhradník, ktorý získal vo voľbách do orgánov 
miestnych samospráv konaných v roku 2010 najviac hlasov. Výsledkami volieb boli poslanci 
informovaný na Ustanovujúcej schôdzi predsedníčkou volebnej komisie Ing. Potočnou, ktorá 
prečítala zápisnicu o výsledku volieb. Podľa predmetnej zápisnice je prvým náhradníkom p. Peter 
Szép, trvalo bytom Rovinka č. 282, ktorý po splnení zákonných procesných podmienok a zložení 
zákonného sľubu poslanca OZ sa stane poslancom OZ. Preto je potrebné, aby OZ zobralo na 
vedomie informáciu o vzdanie sa mandátu poslanca OZ Ing. Juraja Kufela, informáciu kto je prvým 
náhradníkom na uprázdnený post poslanca OZ a následne vyhlásilo nastúpenie náhradníka na 
uprázdnený post poslanca OZ.  
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JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 3 rokovania OZ:   
 
Obecné zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie  

1. zánik mandátu  poslanca OZ v Rovinke  Ing. Juraja Kufela na základe písomného vzdania 
sa mandátu  poslanca OZ z osobných a pracovných dôvodov  

2. na základe Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb v obcí do obecného 
zastupiteľstva zo dňa 27.11.2010,  je prvým náhradníkom za poslanca obecného 
zastupiteľstva Peter Szép, trvale bytom Rovinka 282. 

B/ vyhlasuje  
v súlade s ustanovením § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka Petra Szépa, bytom Rovinka č. 282, 
na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke  

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (7)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková    
                          JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva  
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
Neprítomný  /á, í / Jana Blahutová  
 

Návrh bol schválený  

 

 

4/ Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca OZ Petra Szépa 

 
Starosta obce  požiadal pána Petra Szépa , bytom Rovinka 282 o zloženie  -  „Sľubu poslanca“.  
Peter Szép – prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. 
 
   
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 4 rokovania OZ:   
 
Obecné zastupiteľstvo  
konštatuje, že Peter Szép sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva v Rovinke  zložením  
zákonom predpísaného sľubu  poslanca OZ. 
 

Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (8)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová  
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 

 
Poslankyňa Marcela Tabačeková poďakovala Ing. Jurajovi Kufelovi za doterajšiu spoluprácu a ocenila jeho 
postoj k nezlučiteľnosti funkcie poslanca OZ a zamestnanca obce.  
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5/ Voľba člena Rady obce, voľba predsedu Komisie životného prostredia 

 
 Starosta obce informoval prítomných poslancov, že Ing. Kufel Juraj zastával funkciu člena 
Rady obce a predsedu Komisie životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že bol Ing. Kufel do týchto 
funkcii zvolený OZ, toto by ho malo aj odvolať. Zároveň na základe upozornenia poslanca Rudolfa 
Nagyho navrhol odvolať z Komisie stavebnej a dopravnej Ing. Dášu Effenbergerovú.  
 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 5 rokovania OZ:   
Obecné zastupiteľstvo odvoláva : 

1. Ing. Kufela Juraja z funkcie člena Rady obce z dôvodu  zániku  jeho mandátu  poslanca 
OZ 

2. Ing. Kufela Juraja z funkcie predsedu Komisie životného prostredia z dôvodu zániku  jeho 
mandátu  poslanca OZ 

3. Ing. Effenbergerovú  Dášu z funkcie člena Stavebnej a dopravnej komisie. 
 

Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na uprázdnenú funkciu člena Rady obce 

prejavil záujem len p. Rudolf Nagy. Preto navrhuje za člena Rady obce p. Rudolfa Nagyho. 
 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 5 rokovania OZ:   
 

Obecné zastupiteľstvo volí :    
člena Rady obce Mgr. Rudolfa Nagyho  
 

Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (8)  pp.  Jozef Bartaloš, Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0)  nikto  
„Zdržal sa“: (1) Mgr. Rudolf Nagy       
 

Návrh bol schválený  

 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe dohody medzi poslancami, 

navrhuje za predsedu Komisie životného prostredia Petra Szépa. 

JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 5 rokovania OZ:   
 
Obecné zastupiteľstvo  
volí  za predsedu Komisie životného prostredia Petra Szépa.  



 5

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (8)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová,   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (1) Peter Szép       
 

Návrh bol schválený  

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že Ing. Kufel Juraj má záujem byť členom 

Komisie životného prostredia. Preto navrhuje, aby bol zvolený za jej člena. 

JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 5 rokovania OZ:   
 

Obecné zastupiteľstvo  
volí  za člena Komisie životného prostredia Ing. Juraja Kufela 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 

 

6/ Predloženie a schválenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 73/2011 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v zmysle uznesenia OZ č. 73/2011 bol 

vypracovaný geometrický plán a kúpna zmluva. Oba tieto materiály boli poslancom zaslané na 
pripomienkovanie. 
 
p. Patrik Mrva sa obrátil na starostu obce s otázkou, čo sa bude ďalej diať s kopou „bordelu“, ktorý 
vznikol v blízkosti predávajúceho pozemku. 
 
Starosta odpovedal, že ten kopec „bordelu“ bol vytvorený tým, že stavebník pri úprave danej plochy 
zhrnul  túto masu na jedno miesto. Tá masa bordelu tam nebola dovezená, ale len premiestnená, 
z jedného miesta na druhé, v rámci predmetnej plochy. Časť tejto masy pochádza z obecného 
pozemku a časť z pozemku stavebníka. Celý pozemok bol v minulosti smetisko. Obec disponuje 
s dokumentáciou, kto tento kopec vytvoril. Vec je v štádiu riešenia. Ak bol spáchaný správny delikt, 
obec začne vo veci konanie. 
 
p. Bartaloš požiadal o doplnenie uznesenia, že kúpna cena bude použitá na prístavbu materskej 
škôlky. 
 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 6 rokovania OZ:   
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Obcou Rovinka a kupujúcim MAGUIRES 
Real Estate, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava , IČO: 44 041 128 , ktorej predmetom je prevod 
pozemkov 
Parcela registra “C“  -  parcelné  číslo 20135/113, o výmere 43 m²  
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Parcela registra “C“ - parcelné  číslo 20135/114, o výmere 33 m²  
Parcela registra “C“ - parcelné  číslo 20135/115, o výmere 32 m²  
Parcela registra “C“ - parcelné  číslo 20135/116, o výmere 81 m²  
Parcela registra “C“ - parcelné  číslo 20135/117, o výmere 12 m²  
Parcela registra “C“ - parcelné  číslo 20135/118, o výmere 1 m²  
evidovaných na liste vlastníctva číslo 364 k.ú. Rovinka, za kúpnu cenu vo výške 100,- EUR/m2 
(slovom jednosto eur za 1 m2), t.j.  v celkovej výške 20.200,- EUR (slovom:  dvadsaťtisícdvesto 
eur). 
Kúpna cena je účelovo viazaná na prístavbu materskej školy v Rovinke.  
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 

 
 
7/ Prenájom nebytových priestorov v KD Rovinka (žiadateľ p. Slotová) 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že p. Slotovej skončila platnosť nájomnej 

zmluvy a má záujem o jej pokračovaní. Doposiaľ platná nájomná zmluva vypršala 30.9.2011. 
Vzhľadom k tomu, že od tohto dátumu OZ nezasadalo, predkladá sa tento návrh až dnes. Pani 
Slotová si svoje povinnosti voči obci plnila riadne a včas, preto navrhuje schváliť nájom za 
rovnakých podmienok aké boli doteraz. 
 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 7 rokovania OZ:   
 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje v súlade Čl. 5, bod 5.7 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom obce Rovinka, nájom 
nebytového priestoru miestnosť č. 16 o výmere 6,5 m2, nachádzajúcej sa v prízemí Kultúrneho 
domu (stavba súp.č. 76, na pozemku p.č. 4 k.ú. Rovinka, zapísanej na LV č. 364)  Ivane Slotovej, 
Úzka 94/17 Šamorín, IČO: 43345 395, DIČ: 1049023228. Cena nájmu 100,- EUR mesačne + 
príslušná sadzba DPH. Cena nájmu zahŕňa aj  náklady za služby a energie spojené s užívaním 
nebytového priestoru. Doba nájmu: 2 roky. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 

8/ Predaj nehnuteľnosti (Bella Piazza) 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že k 7.11.2011 evidujeme voči nájomcovi 

pohľadávku v celkovej výške 33.680,17 Eur. Obec už podnikla právne kroky k vymoženiu 
pohľadávky. Priemerná splátka úveru, ktorý bol obci poskytnutý práve na výstavbu predmetnej 
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budovy je 2.840,-Eur (istina) + úroky 1.530,-Eur. To je spolu 4.370, -Eur. K tomu všetkému však 
musí obec hradiť DPH za každú vystavenú faktúru za prenájom tejto budovy, hoci nájomca obci 
nájomné neplatí. To znamená, že každý mesiac obec hradí zo svojho účtu cca 5.000,00 Eur, ktoré by 
sme v prípade predaja mohli investovať do potrieb obce (najmä oprava ciest, chodníkov, rozhlas, 
označenie ulíc, vybudovanie detských ihrísk, atď.) Doteraz obec nemala nájomcu, ktorý by svoje 
záväzky voči obci hradil riadne a včas. Od posledného zasadnutia OZ sa bolo na predmetnú budovu 
pozrieť viacero záujemcov na prenájom, ale nik z nich neprejavil vážny záujem. Následne sa obrátil 
na poslancov o vyjadrenie ich názoru na predaj nehnuteľnosti. 

 
p. Marta Kelemenová :  
Finančná komisia opakovane dospela k záveru, že s prenájmom tohto objektu sa neustále opakujú 
problémy s neplatením nájomného prevádzkovateľmi. Je potrebné zvážiť efektívnosť vlastníctva 
tohto majetku  a uvažovať radšej o predaji.  
 
HK – Ing. Zadžora Jozef :  
Budova je od začiatku v strate, nemá príjmovú stránku.  
 
Jozef  Bartaloš :  
Budovu treba skúšať ďalej prenajať. Ak to nebude možné tak potom predať (kúpnu cenu určiť tak, že 
sa spočítajú splátky úveru + hodnota pozemku). 
 
Jana Blahutová:  
Ak by sa našiel záujemca tak budovu je treba predať za určitých podmienok. Ak nie, budovu je treba 
ďalej ponúknuť na prenájom.  
 
Mgr. Rudolf Nagy:  
Nesúhlasí  so záverom hlavného kontrolóra a finančnou komisiou. Nesúhlasí s tým, že by nebolo 
možné budovu prevádzkovať. Podľa jeho názoru, nájomcovia boli neúspešní preto, lebo obec im to 
dovolila. Je potrebné zistiť všetky možnosti ako nájsť slušného prevádzkovateľa.  
 
Ing. Martin Hucík:  
Je potrebné zmeniť účel užívania tejto budovy.  
 
JUDr. Radoslav Hajdúch : bolo by vhodné osloviť realitné kancelárie a zistiť reálne možnosti 
predaja, prenájmu, resp. iného využitia stavby. 
 
  
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 8 rokovania OZ:   
 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje zámer predať stavbu súp.č. 470 na pozemku p.č.2 k.ú. Rovinka, evidovanej na liste  
vlastníctva č. 364  Verejnou obchodnou súťažou (VOS) 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (2) Marta   Kelemenová, Jana Blahutová,   
„Proti“ :      (3) Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Patrik Mrva   
„Zdržal sa“: (4) pp. Ing. Marcela Tabačeková, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy, JUDr. Radoslav Hajdúch 
 

Návrh  nebol  schválený   

 
 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 8 rokovania OZ:   
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Obecné zastupiteľstvo  
poveruje starostu obce zistiť možnosti predaja, prenájmu, resp. iného využitia stavby súp. č. 470 
na pozemku parc. č. 2 k.ú. Rovinka, evidovanej na liste vlastníctva č. 364  a pripravil a predložil 
na schválenie Obecnému zastupiteľstvu podmienky VOS  
 

Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 
 
9/ Zastrešenie KD Rovinka – súhlas na prefinancovanie z rezervného fondu 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov, že bola zastrešená strecha KD a v zmysle 
zmluvy o dielo aj vystavená faktúra za pokrývačské práce v celkovej sume  8.421,72 EUR. 
Vzhľadom k tomu, že na rezervnom fonde je dostatok finančných prostriedkov, ktoré je možné 
použiť na úhradu predmetnej faktúry, navrhuje OZ, aby schválilo použitie rezervného fondu vo 
výške 8.421,72 EUR na úhradu faktúry za  vykonanú  opravu strechy Kultúrneho domu v Rovinke. 
 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 9 rokovania OZ:   
 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 8.421,72 EUR na úhradu faktúry za  vykonanú  
opravu strechy Kultúrneho domu v Rovinke. 
 
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 
10/      Investičná akcia – „Cesta na veľké jazero“  

 
Starosta obce informoval poslancov, že o zaradenie tohto bodu programu požiadal predseda 
Stavebnej a dopravnej komisie p. Bartaloš, ktorému udelil slovo. 
 
p. Bartaloš informoval prítomných poslancov, že pozemok na ktorom sa má realizovať komunikácia 
je vo vlastníctve Pozemkového fondu (PF) a ten ju bezodplatne prevedie do vlastníctva obce 
v prípade, ak obec na predmetnom pozemku postaví verejno-prospešnú stavbu. Preto navrhuje prijať 
predložené uznesenie („OZ súhlasí z rozšírením cesty a uložením inžinierskych sieti do 

záhradkárskej osady, ktorá je v správe SPF. Toto rozšírenie budú realizovať investori na vlastné 

náklady. OZ ďalej súhlasí s prevodom pozemku pod cestou z SPF na obec Rovinka.“) 
 
p. Zorňan   upresnil, že predmetný pozemok musí byť určený na verejno-prospešnú stavbu, ktorú 
zrealizuje obec. Obec musí byť investor. 
 
JUDr. Hajdúch – uviedol, že si nieje istý, či bol tento návrh prerokovaný na Stavebnej a dopravnej 
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komisii, že v ňom vidí určité nejasnosti. 
 
Starosta obce uviedol, že ho pracovníčka stavebného úradu informovala, že v zmysle platného 
územného plánu, stavba „komunikácia“ nieje verejnoprospešná stavba a bolo by vhodné vzhľadom 
na určité nejasnosti vec prejednať na stavebnom úrade. Na to aby sa mohla zrealizovať stavba 
„komunikácia“ nie je zásadne potrebné, aby SPF previedol na obec predmetný pozemok. SPF bude 
účastníkom konania, naďalej bude vlastníkom pozemku na ktorom sa mieni postaviť cesta, ktorá 
bude vo vlastníctve obce. 
 
Vzhľadom na nové skutočnosti a na to, že predseda stavebnej komisie po rozprave netrval na 
hlasovaní o jeho návrhu, predložila návrhová komisia k bodu programu č. 10  zasadnutia OZ 
nasledujúci návrh uznesenia:  
 

Obecné zastupiteľstvo : 
a) sťahuje bod z rokovania programu OZ a presúva ho na prejednanie do budúceho 

            zasadnutia OZ  

b) poveruje predsedu stavebnej komisie  -  Jozefa Bartaloša opätovne prejednať vec 

            v stavebnej komisii a predložiť poslancom nový návrh uznesenia 

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 

 

11/  Hospodárenie obce za III. Q - informácia 

 
p. Kelemenová (predsedníčka finančnej komisie)– podala informáciu o hospodárení obce 

za ¾ roka 2011.   
Bežné príjmy obce bez dotácie na ZŠ            536 169,00 eur    plnenie na 70,9 % 
Dotácia na ZŠ                                                   87 163,00 eur    plnenie na 87,8 % 
Kapitálové príjmy                                             55 884,00 eur   plnenie na 100 % 
Príjmy obce celkom bez dotácie na ZŠ          592 053,00 eur   t.j. plnenie na 85,45 % 
  
Bežné výdavky bez výdavkov na ZŚ              492 510,00 eur   plnenie na 67,21 % 
Výdavky na Z)S                                                61 837,00 eur  plnenie na 60,46 %  
Kapitálové výdavky                                          13 855,00 eur  plnenie na 20,28% 
Finančné operácie                                             22 699,00 eur plnenie na 73,70 % 
Výdavky obce celkom bez výdavkov na ZŠ 529 064,00 eur t.j. plnenie  53,73%              
  
Finančná komisia konštatuje, že  hospodárenie obce je vyrovnané, primerané 9. mesiacom 
rozpočtového roka. Rozdiely v niektorých položkách navrhuje  upraviť rozpočtovým opatrením.  
  
p. Blahutová Jana upozornila, že „nesedia“ bežné  príjmy. Osloví pani Ing. Gergelovú  - účtovníčku 
a ekonómku obce o vysvetlenie rekapitulácie bežných príjmov.    
 
Mgr. Rudolf Nagy uviedol, že je december a mali by sme sa zaoberať novým rozpočtom, nakoľko 
rozpočet je najdôležitejšia čiastka obce. 
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HK – Ing. Zadžora Jozef CSc. Uviedol, že celý rozpočet obce sa odvíja od štátneho rozpočtu. Pokým 
nebude schválený štátny rozpočet, nemôžeme prijať rozpočet obce (nepoznáme príjmovú časť).  
Na rozpočte obce na rok 2012 sa pracuje.  
 
  
Marta Kelemenová uviedla, že budeme schvaľovať VZN o DzN. Aj tieto sa premietnu do rozpočtu 
obce.  
   
 

 
JUDr. Radoslav Hajdúch  prečítal návrh  na prijatie uznesenia k bodu č. 11 rokovania OZ:   
 

Obecné zastupiteľstvo   
berie na vedomie informáciu o Hospodárení obce v 3. štvrťroku 2011  
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 
 

12/ Schválenie zápisu do kroniky  

 

 
p. Blahutová (predsedníčka Kultúrno-športovo-školskej komisie) informovala prítomných poslancov 
o znení zápisu do kroniky za rok 2008. Ďalej informovala prítomných poslancov o riešení sporu, 
ktorý vznikol medzi mužstvom „starých pánov“ a TJ Rovinka.  
Vzhľadom na nové skutočnosti týkajúcej sa zlej finančnej situácii v klube a prosbu predsedu TJ 
Rovinka navrhuje, prijať uznesenie, ktorým sa z rozpočtovej položky 635 – rutinná a štandartná 
údržba  vyčlení suma 5.000,-EUR a tá sa poskytne TJ Rovinka. 
 
 
Starosta obce sa vyjadril, že tento návrh počuje prvý krát, nebol predmetom žiadneho rokovania (ani 
v komisiách ani v rade obce ako o tom hovorí rokovací poriadok) a tak sa k nemu nemôže vyjadriť. 
Tak ako každý poslanec má právo podávať návrhy uznesenia, tak aj každý kto podáva návrh 
uznesenia za jeho správnosť zodpovedá. Je na poslancoch ako sa rozhodnú pri hlasovaní, avšak nie 
je to vec, ktorá neznesie odklad a bolo by lepšie tento návrh najskôr prejednať v ekonomickým 
oddelením, v komisii, v rade a až následne ho predložiť na schválenie do zastupiteľstva. 
 
Mgr. Rudolf Nagy uviedol, že toho času je stav v TJ neperspektívny a takýto stav nikto nepodporí.  
 
Marta Kelemenová  uviedla, že zo strany TJ p. Omaníka chýba oficiálna písomná požiadavka . 
 
JUDr. Radoslav Hajdúch prečítal návrh uznesenia k bodu č. 12 

 Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2008. Textová časť zápisu tvorí 
prílohu č. 1 Uznesení č. 81 – 96  zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 
konaného dňa  30. 11. 2011. 
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Hlasovanie za návrh :  
„Za“:           (9)  pp.  Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing.Marcela Tabačeková , JUDr. Radoslav Hajdúch,  
                          Ing. Martin Hucík,  Marta   Kelemenová, Patrik Mrva , Jana Blahutová, Peter Szép   
„Proti“ :      (0) nikto  
„Zdržal sa“: (0) nikto      
 

Návrh bol schválený  

 
13/  Diskusia 

 
Do diskusie sa prihlásili :  Mgr. Rudolf Nagy, Jozef Bartaloš, p. Darvaš. 
 
Mgr. Rudolf Nagy:  
Informoval prítomných o sťažnosti týkajúcej sa parkovania na uliciach a chodníkoch. Uviedol, že 
komisia to nemôže riešiť. Tie cesty nie sú naše. Je potrebné skoncipovať VZN, ktorým by sme 
usmernili parkovanie dopravných prostriedkov na vymedzených miestach (dvoroch).    
 
Jozef Bartaloš :  
Upozornil, že na stĺpoch VO sú niektoré plagáty zničené, resp. porušené ich upevnenie.  
  
p. Darvaš uviedol, že na hornom cintoríne sa zasviecujú lampy verejného osvetlenie veľmi skoro, 
(okolo 15:30 hod.). 
Starosta obce reagoval – závada je už odstránená, svetlá sa už rozviecujú po 17:00hod. 
 
 
 14/  Záver 

 
 

 
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie  

VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke  o 21.30 hod.  
 

 
 
 

       JUDr. Milan Bombala  

                          starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
Mgr. Rudolf Nagy : ..................................  dátum  07. 12. 2011 
 
Ing. Marcela Tabačeková .........................  dátum  07. 12. 2011  
 
Zapísala: Klára Šturdíková  
Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka  
 


