Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Z á p i s n i c a č. 01
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 29. 02. 2012
o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Rovinke – hlavná sála
Poslanci OZ prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Starosta obce
JUDr. Milan Bombala
Zapisovateľka
Klára Šturdíková
Občania – viď prezenčná listina
Neprítomní:
(ospravedlnení) : JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová, Patrik Mrva,
(neospravedlnený): Jozef Bartaloš,

Program zasadnutia :
1/ Schválenie programu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie
zapisovateľky.
3/ Vyhodnotenie verejného obstarávania - „Prístavba MŠ“
4/ VZN o prijímaní detí do MŠ
5/ Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a športu s obcou Stará Pazova
(Srbsko)
6/ Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (p. Lorenc)
7/ Stanovisko stavebnej komisie k investičnej akcii – „Vybudovanie IS na ceste
k Veľkému jazeru“ (informácia)
8/ Diskusia
9/ Záver
Rokovanie OZ
Starosta obce otvoril I. mimoriadne zvolané zasadnutie OZ, privítal prítomných, ospravedlnil
poslancov: JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová, Patrik Mrva a skonštatoval, že OZ je
uznášania schopné pretože je prítomných 5 poslancov OZ.
Poslankyňa Marta Kelemenová upozornila na nepresnosť v bode č. 2/Voľba návrhovej komisie,
volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky. Správne má byť uvedené:
č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Po tomto upresnení Návrhová komisia prečítala znenie uznesenia k č. 1 bodu programu OZ:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Schválenie programu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Vyhodnotenie verejného obstarávania - „Prístavba MŠ“
VZN o prijímaní detí do MŠ
Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a športu s obcou Stará Pazova
(Srbsko)
Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (p. Lorenc)
Stanovisko stavebnej komisie k investičnej akcii – „Vybudovanie IS na ceste k Veľkému
jazeru“ (informácia)
Diskusia
Záver
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Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /– JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený

2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Starosta obce navrhol :
Do návrhovej komisii - Ing. Rudolf Nagy , Ing. Marcela Tabačeková
Za overovateľov zápisnice: Peter Szép, Ing. Hucík Martin,
a zapisovateľku zápisnice: Klára Šturdíková
Starosta predložil návrh na prijatie uznesenia k bodu č. 2 rokovania OZ:
Uznesenie č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo :
a) zriaďuje pre potrebu 1.zasadnutia OZ návrhovú komisiu
b) volí členov návrhovej komisie: Ing. Rudolf Nagy , Ing. Marcela Tabačeková
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 1.zasadnutia obecného
zastupiteľstva a jeho ciele
d) určuje overovateľov zápisnice: Peter Szép , Ing. Martin Hucík
zapisovateľku zápisnice: Klára Šturdíková
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /– JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený

3/ Vyhodnotenie verejného obstarávania - „Prístavba MŠ“

Informáciu týkajúcu sa vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky : „Prístavba materskej škôlky
v Rovinke“ poskytol RNDr. Jaroslav Čerňanský – člen komisie, odborne spôsobilý na verejné
obstarávanie. Informácia o stave konania verejného obstarávania k tejto zákazke je nasledovná:
Predpokladaná cena zákazky je 100.800,00 € bez DPH.
Jeden uchádzač bol vylúčený. Ponuková cena od víťaza 78 999,00 € bez DPH. Víťazného uchádzača
sme požiadali o vysvetlenie ponuky, ktoré má doručiť do 5 pracovných dní od prevzatia žiadosti
o vysvetlenie. Po doručení vysvetlenia odborná komisia zasadne ešte raz. Projektant si vyžiadal
v niektorých položkách potvrdiť kvalitu technologických postupov. Proces obstarávania predmetnej
zákazky ešte nie je ukončený.
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Starosta obce uviedol, že do procesu verejného obstarávania nezasahujeme.
Našou snahou je čo najrýchlejšie stavbu zrealizovať. Ide o prístavbu jednej triedy pre 23 detí +
príslušenstvo.
Výsledok z procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky bude zverejnený na web. stránke
obce Rovinka. S víťazom VO bude uzavretá zmluva o dielo.
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 3 rokovania OZ:
Uznesenie č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu o stave konania VO k zákazke – „Prístavba MŠ“.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /- JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený

4/ VZN o prijímaní detí do MŠ
Materiál k bodu č. 4 poslanci obdržali a mali sa možnosť s ním oboznámiť.
Starosta informoval, že na základe podnetu a požiadaviek Sociálnej a zdravotnej komisie bol
vypracovaný návrh VZN o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“. Tento bol
zaslaný na pripomienkovanie riaditeľke MŠ, sociálno zdravotnej komisii a KŠŠK. Od 08.02.2012 je
predmetný návrh vyvesený na úradnej tabuli, internete a v miestnych obecných tabuliach na
pripomienkovanie.
Starosta obce informoval, že boli v rámci pripomienkového konania predložené 4 pripomienky, ktoré
boli zapracované do návrhu VZN a to:
1/ pripomienka hlavného kontrolóra: – V §1 bod.2 VZN je duplicitný s ustanovením §1 bod. 3 VZN.
Preto navrhol vymazať v §1 bod.2 a bod. 3 v §1 VZN zmeniť na bod 2.
2/ pripomienka p. Blahutovej – zapracovať do VZN možnosť uprednostniť v rámci prijímania, dieťa
o ktoré sa stará samoživiteľka.
3/ pripomienka Sociálno-zdravotnej komisie – zapracovať do VZN možnosť uprednostniť dieťa
rodičov, ktorých obaja majú trvalý pobyt v obci
4/ pripomienka Sociálno-zdravotnej komisie – – zapracovať do VZN - (v nadväznosti na ich
pripomienku uvedenú v bode 3), zapracovať do VZN uprednostniť dieťa rodičov, ktorý majú skorší
trvalý pobyt.
Po zapracovaní vyššie uvedených pripomienok sa návrh VZN mení a dopĺňa takto:
1/ §1 bod.2 sa mení a po zmene znie:
„2. Miestom podávania písomných žiadostí je Materská škola, Sadová 206, 900 41 Rovinka.
Termín podávania písomných žiadostí zverejní riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom na
budove MŠ, na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce Rovinka spravidla od 15.
februára do 15. marca príslušného kalendárneho roku, a to obvyklým spôsobom. Miesto a
termín podávania písomných žiadostí bude vyhlásený aj prostredníctvom miestneho
rozhlasu.“
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2/ § 1 bod. 3 vymazať.
3/ §2 bod 1 sa dopĺňa o písm. c) ktoré znie:
„c) prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou“
4/ §2 bod 2 sa mení a po zmene znie:
„2. Pri záujme o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorý prekračuje jej kapacitné možnosti,
zohľadňuje riaditeľ MŠ nasledovné podmienky na prijímanie detí:
a) ktoré majú trvalý pobyt v obci Rovinka;
b) súrodenec už prijatého dieťaťa.
5/ §2 bod 3 sa mení a po zmene znie:
„3. V prípade, že podmienky uvedené v bode 2 tohto paragrafu nariadenia spĺňa viacero
detí, riaditeľ MŠ uprednostní dieťa:
a) o ktoré sa stará „samoživiteľ/-ka“1
b) ktorého obaja rodičia majú dlhodobo trvalý pobyt v obci Rovinka.“

Diskusia :
Milan Bayer navrhuje predmetné VZN vypracovať tak, aby bolo čo najtransparentnejšie. Upozornil,
že v § 2 bod. 3 písm. b) nie je jednoznačne definovaný pojem „dlhodobý trvalý pobyt“.
Starosta obce – Predložený návrh VZN bol vypracovaný v zmysle platných právnych predpisov, pri
najlepšej viere a snahe, aby bol postup pri prijímaní do MŠ čo najtransparentnejší. Čo sa týka
obsahovej stránky je na 95% totožný so VZN iných obcí, miest a mestských častí v rámci územia SR,
ktoré boli schvaľované v poslednom období. Osobne sa domnieva, že predložený návrh VZN aj so
zapracovanými pripomienkami plní ciel pre ktorý bol navrhnutý a odporúča ho schváliť v predloženej
podobe.
Mgr. Rudolf Nagy navrhuje VZN prijať v predloženej podobe, inak bude stav rovnaký, aký bol
v predchádzajúcich rokoch.
Ing. Hucík – ak je možnosť, navrhuje presunúť schvaľovanie VZN na budúce zastupiteľstvo
Ing. Filo – vyjadril názor, že ak má niekto skutočný záujem v našej obci trvalo žiť, tak sa prihlási
na trvalý pobyt hneď, keď sa sem prisťahoval, nie až neskôr, a to z nutnosti, že potrebuje dať dieťa
do škôlky
Hl. kontrolor – schvaľovanie VZN má určitý zákonný proces. Návrh bol zverejnený spolu
s informáciou o možnosti jeho pripomienkovania. V rámci pripomienkového konania boli
vyhodnotené všetky pripomienky a následne zapracované do predloženého návrhu VZN.
Ing. Hucík predložil návrh, v §2 bod 3 písm. b) ktorý by po zmene znel:
„3. V prípade, že podmienky uvedené v bode 2 tohto paragrafu nariadenia spĺňa viacero detí, riaditeľ
MŠ uprednostní dieťa:
a) o ktoré sa stará „samoživiteľ/-ka“1

1

Pod pojmom samoživiteľ sa rozumie predovšetkým osamelý rodič dieťaťa.
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b) ktorého obaja rodičia majú dlhodobo trvalý pobyt v obci Rovinka, pričom sa
uprednostní rodič s dlhším trvalým pobytom v obci“

..........................................
Hlasovanie za návrh na zmenu:
„Za“: (1) Ing. Martin Hucík
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (4) Marta Kelemenová, Peter Szép, Rudolf Nagy, Ing.Marcela Tabačeková,
Neprítomný /á, í /– JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh nebol schválený
Ing. Tabačeková – žiada, aby VZN bola upravená možnosť, uprednostniť žiadosť tých rodičov, ktorí majú
v obci dlhší trvalý pobyt
Ing. Zadžora a pán Szép navrhli doplnenie návrhu VZN tak, že odporučili ponechať na zastupiteľstve
predkladané navrhované znenie VZN , s tým, že pojem „dlhodobo “ sa pre účely tohto VZN rozumie dátum
prihlásenia žiadateľa na trvalý pobyt v obci.
Poslancom bol následne predložený ich návrh k §2 bod 3 písm. b) ktorý by po zmene znel:

„3. V prípade, že podmienky uvedené v bode 2 tohto paragrafu nariadenia spĺňa viacero detí, riaditeľ
MŠ uprednostní dieťa:
a) o ktoré sa stará „samoživiteľ/-ka“1
b) ktorého obaja rodičia majú dlhodobo2 trvalý pobyt v obci Rovinka.“
Hlasovanie za návrh o doplnenie:
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /- JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený

Následne starosta obce informoval poslancov, že dá hlasovať o predkladanom VZN v rátane
zapracovaných pripomienok a doplnení na zastupiteľstve.
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 4 rokovania OZ:
Uznesenie č. 04/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje VZN č. 3/2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole so
zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
1

pod pojmom samoživiteľ sa rozumie predovšetkým osamelý rodič dieťaťa

2

pre účel z tohto VZN sa pod pojmom dlhodobo rozumie dátum prihlásenie žiadateľa na trvalý pobyt v obci
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„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /- JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený

5/

Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a športu s obcou Stará Pazova
(Srbsko)

Starosta obce informoval prítomných poslancov o histórii vzniku predmetnej spolupráce. Spoluprácu
nadviazal starosta obce Miloslavov p. Baďanský, ktorý ju navrhol rozšíriť na „Mikroregión“
(Dunajská Lužná, Miloslavov, Hamuliakovo, Kalinkovo, Rovinka). Materiál k tomuto bodu poslanci
obdŕžali a mali sa možnosť s ním oboznámiť. Vzhľadom k tomu, že väčšina poslancov OZ súhlasila
s podpisom dohody, starosta ju spolu s ostatnými starostami Mikroregiónu (Dunajská Lužná,
Miloslavov, Hamuliakovo, Rovinka) podpísal. Pre to, aby táto dohoda nadobudla účinnosť, musí byť
formálne schválená na zasadnutí OZ. Na základe tejto dohodou máme šancu spolupracovať so
srbskou obcou Stará Pazova v oblasti kultúry, vzdelávania a športu. Fondy EU finančne podporujú
cezhraničnú spoluprácu.
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 5 rokovania OZ:
Uznesenie č. 05/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie „Dohody o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a športu s obcou Stará
Pazova (Srbsko)“
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /- JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený

6/

Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (p. Lorenc)

Starosta obce informoval poslancov, že materiál k tomuto bodu programu bol poslancom zaslaný
a mali možnosť sa s ním oboznámiť. Dňom podania žiadosti na odkúpenie pozemkov nebola obec
Rovinka jej vlastníkom. Bola potreba urobiť identifikáciu parciel a na základe nej zápis na list
vlastníctva. V súčasnej dobe je obec Rovinka vlastníkom oboch pozemkov a rada obce odporúčala
odpredať predmetné pozemky. Následne požiadal predsedníčku finančnej komisie o stanovisko
komisie k návrhu kúpnej cene pozemkov.
p. Kelemenová – predsedníčka komisie informovala prítomných, že finančná komisia odporúča
obvyklú kúpnu cenu vo výške 100,-EUR/m2 vrátane DPH.
Starosta obce uviedol, že predmetné pozemky sa nachádzajú v ohradenom území, ktoré je vo
vlastníctve p. Lorenca. V danom území sa nachádza aj rodinný dom a dvojgaráž, ktoré sú taktiež
vo vlastníctve p. Lorenca. Podľa vyjadrenia referátu správy majetku, v zmysle „Zásad nakladania
s majetkom obce Rovinka“ sú oba pozemky pre obec nevyužiteľné.
Ing. Hucík – Ak ide o novostavbu rodinného domu, ako mohlo byť vydané stavebné povolenie na
cudzom pozemku.
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Starosta obce uviedol, že sa k tomu nevie vyjadriť, pretože stavebné povolenie na predmetnú stavbu
nevydával.
Mgr. Nagy uviedol, že v návrhu uznesenia, ktorým by sa schvaľoval prevod predmetných pozemkov
by neuviedol „osobitný zreteľ“ ako spôsob predaja pozemkov, aby nedošlo k tomu, že sa pán
Lórenc bude domáhať na základe „osobitného zreteľa“ nižšej kúpnej ceny.
Starosta obce v krátkosti informoval, že zákon o nakladaní s majetkom obce upravuje spôsoby predaja
pozemkov. Zmysle Zásad nakladania s majetkom obce Rovinka, ktoré vychádzajú zo zákona
o nakladaní s majetkom obce, môže byť predaj nehnuteľností uskutočnený dražbou, verejnou
obchodnou súťažou a priamym predajom (za cenu určenú znaleckým posudkom). Každý spôsob
predaja upravuje osobitný procesný postup. Uvedenými spôsobmi predaja sa nemusí riadiť
v prípade, ak obecné zastupiteľstvo rozhodne, že predaj uskutoční spôsobom „hodný osobitného
zreteľa“. V prípade ak sa tak OZ rozhodne, v uznesení musí byť uvedený okrem spôsobu predaja
aj odôvodnenie. Predložený návrh uznesenia predpokladá predaj pozemku spôsobom hodný
osobitného zreteľa (ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v ohradenom území vo vlastníctve
žiadateľa, sú pre obec nevyužiteľné), za cenu 100,-EUR/m2, čo je pre danú lokalitu aj cena
trhová. Ak OZ nebude súhlasiť s predajom spôsobom „hodný osobitného zreteľa“, môžeme
predaj uskutočniť priamym predajom.
p. Kelemenová uviedla, že má dojem, že je prijaté uznesenie OZ, ktorým sa odsúhlasil predaj
predmetných pozemkov ako prípad osobitného zreteľa, avšak nie je stanovená ich kúpna cena
Mgr. Nagy – také uznesenie nie je, ak také uznesenie existuje, tak bolo zlé napísané, alebo bolo
sfalšované. Ja som hlasoval za to, že sa na p. Lorenca nebude vzťahovať osobitný zreteľ, pretože
nie je obyvateľom obce. Ak sa takto bude manipulovať s pojmom osobitný zreteľ, tak žiadnom
prípade nepristúpim na to aby som hlasoval za osobitný zreteľ. Môžeme si vypočuť zvukové
záznamy obecných zastupiteľstiev. Pozemok p. Lorenca sa vybral z osobitného zreteľa pretože
nebol obyvateľom obce.
Starosta obce uviedol, že nevie o takom uznesení, ale ak je potrebné môže ísť doniesť všetky
uznesenia OZ.
Mgr. Nagy- je to možné, ale v tom prípade ak je to takto, v tom prípade to bolo podľa neho
sfalšované a určite nezdvihnem ruku za osobitný zreteľ. Vieme o čo išlo, pán Lorenc tu nebol
v obci vôbec prihlásený, staval na falošne vydaných stavebných povoleniach, postavil si dom na
pozemkoch obce a potom dodatočne ešte chcel podľa osobitného zreteľa odkúpiť pozemky za 4,Eura/m2.
Starosta obce vysvetlil prítomným, že „osobitný zreteľ“ je v podstate výnimka, ktorá povoľuje OZ
previesť pozemky iným spôsobom ako je verejnou obchodnou súťažou, dražbou, alebo priamym
predajom. Preto navrhuje, aby sme spôsobom „hodným osobitného zreteľa“ predali pozemky p.
Lorencovi za kúpnu cenu 100,-Euro/m2 vrátane DPH. Poslanci nech sa rozhodnú slobodne
a voľne, v prípade ak návrh neprejde tak neprejde. Poslanci môžu následne prijať iný návrh.
Mgr. Nagy – požiadal, aby bola v zápisnici uvedená jeho pripomienka, že by sa nemal uplatniť
osobitný zreteľ, z toho titulu, pretože si p. Lorenc svoje chybne vydané stavebné povolenie
zlegalizuje. Chce sa vyhnúť tomu, že príde p. Lorenc a bude sa domáhať toho, že mu bol pozemok
predaný podľa osobitného zreteľa, iným bol za cenu 4,-Euro/m2 a on má platiť 100,-Euro/m2.
Starosta obce uviedol, že ak OZ neschváli navrhované uznesenie o predaji pozemku spôsobom
hodným osobitného zreteľa za kúpnu cenu 100,-Eur/m2, tak potom môže OZ navrhnúť predaj
priamym spôsobom. Domnieva sa, že cena na predmetné pozemky je trhová, rozpočet obce s ňou
počíta na výstavbu MŠ.
Mgr. Nagy – pretože obec s týmito peniazmi počíta na výstavbu MŠ, bude hlasovať za schválenie
tohto uznesenia

7

Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 6 rokovania OZ:
Uznesenie č. 06/2012
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje v súlade Čl. 4, bod 4.10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Rovinka, predaj
pozemku:
- parcela registra „C“, parc. č. 1316/10 k. ú Rovinka, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 22m2;
- parcela registra „C“, parc. č. 1822/3 k. ú Rovinka, druh pozemku – ostatné plochy o výmere
68m2;
kupujúcemu p. Tomáš Lorenc, trvale bytom Trnavská 5, Bratislava 83104.
Dôvod – Oba prevádzané pozemky sú súčasťou dvora, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho.
Z hľadiska ich umiestnenia sú pre obec nevyužiteľné.
b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za predaj pozemku
- parcela registra „C“, parc. č. 1316/10 k. ú Rovinka, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 22m2 vo výške 100,-Eur/m2 s DPH;
- parcela registra „C“, parc. č. 1822/3 k. ú Rovinka, druh pozemku – ostatné plochy o výmere
68m2 vo výške 100,-Eur/m2 s DPH.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Peter Szép, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /- JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh nebol schválený, pretože v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je potrebný súhlas 3/5
väčšiny všetkých poslancov OZ.

7/
Stanovisko stavebnej komisie k investičnej akcii – „Vybudovanie IS na ceste k Veľkému
jazeru“ (informácia)
Starosta obce prečítal stanovisko stavebnej komisie zo dňa 13. 02. 2012 k plánovanému investičnému
zámeru IS v lokalite veľkého jazera: „Stavebná komisia nesúhlasí s vybudovaním rozvodu pitnej
vody, kanalizačného systému a rozvodu plynu v pomere hlasov 2:4
za hlasovali – p. Bartaloš, p. Zorňan,
proti hlasovali – p.Matlovič, p. Hajdúch, p. Župina, p. Hucík,“
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 07 rokovania OZ:
Uznesenie č. 07/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie k investičnej akcii – „Vybudovanie IS na ceste
k Veľkému jazeru“
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (4) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Rudolf Nagy, Ing.Marcela
Tabačeková
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (1) Peter Szép,
Neprítomný /á, í /- JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová , Patrik Mrva, Jozef Bartaloš
Návrh bol schválený
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8/

Diskusia

Do diskusie sa prihlásili občania :
pp. Peter Rovňak , Jozef Rottbauer , Ing. Martin Hucík, Milan Bajer:
p. Rovňak – upozorňuje o potrebe diskutovať o spôsobe zveľaďovania okolia aj s developermi,
- požiadavky od občanov vo veci umiestnenia spomaľovačov (retardérov) v lokalite Nové
centrum
- žiada o umiestnenie dopravných tabúľ s označením pohyb detí.
Jozef Rottbauer – navrhuje riešiť otázku prihlasovania osôb na trvalý pobyt v obci
Milan Bayer - žiada o prešetrenie nebezpečnej dopravnej situácie v obci Rovinka na úseku cesty
I/63. Je toho názoru, že na tomto úseku by mala byť rýchlosť znížená 40 km/hod.
- Či sa počíta s vybudovaním prechodu pre chodcov v lokalite Nové centrum Ďalší diskusné príspevky sa týkali otázok :
– označovania názvov ulíc v obci Rovinka.
Starosta uviedol, že označovaním názvov ulíc počíta aj návrh rozpočtu na rok 2012.
Informáciu a vysvetlenie k jednotlivým diskusným príspevkom podal starosta obce.
.

9/ Záver
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 20 25 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Martin Hucík ................................... dátum 07. 03. 2012
Peter Szép
...................................... dátum 07. 03. 2012

Zapísala: Klára Šturdíková
Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka
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