OČU 02-2012/00486/UKl

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Z á p i s n i c a č. 02
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 28. 03. 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) : Jana Blahutová
(neospravedlnení): –Neskorší príchod: Patrik Mrva

Program zasadnutia :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (p. Lorenc)
Prenájom budovy súp. č. 470 (Bella Piazza)
Vyhodnotenie verejného obstarávania - „Prístavba MŠ“
Návrh rozpočtu obce Rovinka na rok 2012 – 2014
Správa HKO Rovinka o kontrolnej činnosti a hospodárení obce – Obecného úradu
v Rovinke za obdobie: 1. máj 2011 až 31.december 2011
9/ Plán činnosti HKO obce Rovinka na 1. polrok 2012
10/ Diskusia
11/ Záver

Rokovanie OZ
Starosta obce otvoril II. zasadnutie OZ, privítal prítomných, ospravedlnil poslankyňu
Janu Blahutovú. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo v Rovinke je uznášania schopné.
Poslanci OZ pozvánky obdržali s dostatočným časovým predstihom a mali sa možnosť
s programom II. zasadnutia oboznámiť pred začiatkom rokovania OZ. K programu zasadnutia
neboli zo strany poslancov predložené žiadne pripomienky.
Starosta dal o programe II zasadnutia OZ hlasovať.
Návrh uznesenia bodu č.1:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program II. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/

Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (p. Lorenc)
Prenájom budovy súp. č. 470 (Bella Piazza)
Vyhodnotenie verejného obstarávania - „Prístavba MŠ“
Návrh rozpočtu obce Rovinka na rok 2012 – 2014
Správa HKO Rovinka o kontrolnej činnosti a hospodárení obce – Obecného úradu
v Rovinke za obdobie: 1. máj 2011 až 31.december 2011
Plán činnosti HKO obce Rovinka na 1. polrok 2012
Diskusia
Záver
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Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /– Patrik Mrva, neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

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

Starosta obce navrhol:
Za členov návrhovej komisie - : pp. Marta Kelemenová, Jozef Bartaloš .
Za overovateľov zápisnice: Ing. Marcela Tabačeková, Ing. Martin Hucík .
za zapisovateľku zápisnice: Klára Šturdíková .
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 2 :
Obecné zastupiteľstvo :
a) zriaďuje pre potrebu II. zasadnutia OZ návrhovú komisiu
b) volí členov návrhovej komisie:. Marta Kelemenová, Jozef Bartaloš .
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 II. zasadnutia obecného
zastupiteľstva a jeho ciele
d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Marcela Tabačeková, Ing. Martin Hucík .
zapisovateľku zápisnice: Klára Šturdíková .
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Mgr. Rudolf Nagy, JUDr. Radoslav
Hajdúch, Ing. Martin Hucík
„Proti“ : (0) nikto
„Zdržal sa“: (1) Marta Kelemenová
Neprítomný /á, í /– Patrik Mrva, neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Zadžora CSc. podrobne informoval prítomných o plnení úloh
vyplývajúcich z prijatých uznesení :
Uznesenie č. 17/2010 - úloha trvá -zámer na odpredaj časti pozemku parcelné číslo 404 (s.č.111)
Uznesenie č. 41/2010 - úloha trvá (p. Wagner - zámena pozemkov)
Uznesenie č. 57/2010 – plní sa priebežne (prerokovať žiadosti občanov: Helena Jecková, Dušan
Pytel, Peter Vozáry, Ladislav Kubašek a Tomáš Lorenc na zasadnutí nového zastupiteľstva OZ
s predloženým kompletným materiálom. Niektorí žiadatelia zobrali svoje žiadosti späť, na iných
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prebieha identifikácia parciel, pretože nie sú založené listy vlastníctva.
Uznesenie č. 40/2011 - plní sa priebežne - „Prístavba materskej školy“ informácie Vám boli
poskytnuté na minulom zastupiteľstve a ďalšie sú v pláne dnešného rokovania.
Uznesenie č. 67/2011,písm.b) – úloha trvá - Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na výsledky
kontroly plnenia uznesenia č. 34/2008 ukladá stavebnej a dopravnej komisií prekontrolovať stav
vykonaného diela komplexne a vyhotoviť záznam všetkých nedostatkov a chýb a tieto odovzdať
Obecnému úradu k uplatneniu ich odstránenia, v súlade so zmluvou o dielo, u zhotoviteľa.
Upozorňuje na termín plnenia.
Uznesenie č. 76/2011 – plní sa priebežne - Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom vybudovať
na pozemku par.č. 1018 k.ú. Rovinka multifunkčné ihrisko, detské ihriská a športoviská z
možnosťou prefinancovania prostredníctvom štrukturálnych fondov (OPBK)
Uznesenie č. 78/2011 –úloha splnená - Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhlásením „Konkurzu na
výber spracovateľa aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie – Zmien a doplnkov 2/2011
Uznesenie č. 91/2011 – úloha trvá - 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 pripraviť a predložiť na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu podmienky VOS. Dnes je zaradené na rokovanie OZ
Záver HKO:
Z roku 2010 zostávajú v plnení 3 uznesenia
Z roku 2011 zostáva v plnení 5 uznesení
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 3 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených
uznesení eviduje ako naďalej platné nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 17/2010
Uznesenie č. 57/2010
Uznesenie č. 41/2010
Uznesenie č. 40/2011
Uznesenie č 67/2011,písm.b)
Uznesenie č. 76/2011
Uznesenie č. 91/2011

Hlasovanie za návrh :
„Za“: (4) Marta Kelemenová, Jozef Bartaloš , JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (3) Peter Szép ,Ing. Marcela Tabačeková, Mgr. Rudolf Nagy,
Neprítomný /á, í /– Patrik Mrva, neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

Jozef Bartaloš : uviedol, že úlohou vyplývajúcou z Uznesenie č. 67/2011,písm.b) – úloha trvá Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na výsledky kontroly plnenia uznesenia č. 34/2008 ukladá stavebnej a dopravnej
komisií prekontrolovať stav vykonaného diela komplexne a vyhotoviť záznam všetkých nedostatkov a chýb a tieto
odovzdať Obecnému úradu k uplatneniu ich odstránenia, v súlade so zmluvou o dielo, u zhotoviteľa.) by sa mal

zaoberať Obecný úrad. Podľa jeho vyjadrenia stavebná komisia je len poradný orgán. Uviedol
však, že spolu so stavebným úradom stav veci prekontroluje.

Starosta obce uviedol, že OZ uznesením č. 67/2011 uložilo stavebnej a dopravnej komisii, aby
prešla všetky nedostatky a chyby diela, tieto spísala, aby sa mohli uplatniť ich odstránenia
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u zhotoviteľa diela. Komisie OZ nie sú len poradné, ale aj iniciatívne orgány.

4/ Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (p. Lorenc)
Starosta obce uviedol, že žiadosť pána Lorenca Tomáša na odkúpenie pozemkov prerokovávalo
OZ na predchádzajúcom zasadnutí. Pán Lorenc ponúka kúpnu cenu vo výške 100,00 € za m²
s DPH . O návrhu predaja pozemkov poslanci hlasovali na poslednom zasadnutí, avšak návrh
nebol schválený, pretože na schválenie je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ.

Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky preto starosta požiadal členku návrhovej komisie, aby
prečítala návrh uznesenia k bodu č. 4
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 4 :
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje predaj pozemkov - 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 Tomášovi Lorencovi, trvale bytom Svébska 11, Bratislava 851 10, za kúpnu cenu
vo výške 100,00 € /m² s DPH.
Dôvod – Oba prevádzané pozemky sú súčasťou dvora, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho.
Z hľadiska ich umiestnenia sú pre obec nevyužiteľné.

Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomný /á, í /– Patrik Mrva, neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

Marta Kelemenová :
K bodu 6. zápisnice OZ z 29.02.2012 - Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov ( p. Lorenc)
- na základe dotazov občanov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia kde sa pán poslanec Nagy
vyjadroval aj o falšovaní Uznesení OZ, t.j. úradných záznamov predkladám návrh uložiť
hlavnému kontrolórovi prešetriť prijaté uznesenia k predaju pozemkov parc. č. 1316/10 a 1822/3
k.ú. Rovinka ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Mgr. Rudolf Nagy:
Uviedol, že osobitný zreteľ tam nemohol žiadny byť, lebo p. Lorenc nebol obyvateľom Rovinky
a osobitný zreteľ sa posudzoval práve z tohto hľadiska. Neviem si predstaviť ako bude p. kontrolor
zisťovať ako prebiehalo prejednávanie tejto vedci v OZ ak si neporovná zvukové záznamy so
zápisom , ktorý ak znie tak, že bol prijatý takýto návrh uznesenia nemôže byť pravdivý.
Domnievam sa, že asi pravda bude niekde inde.

Návrhová komisia prečítala ďalší návrh uznesenia k bodu č. 4
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Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi prešetriť uznesenia prijaté k žiadosti
o odkúpenie pozemku parc. č. 13216/10 k.ú. Rovinka a parc. č. 1822/3 k.ú. Rovinka – ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Hlasovanie za návrh :
„Za“: (5) Marta Kelemenová, Rudolf Nagy, JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (3) Peter Szép, Jozef Bartaloš, Ing. Marcela Tabačeková
Neprítomný /á, í /– (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

5/ Prenájom budovy súp. č. 470 (Bella Piazza)

Starosta obce informoval prítomných o jednotlivých žiadostiach o prenájom a o tom, že žiadatelia
stratili záujem o prenájom. Na základe súčasného stavu navrhuje dať objekt do prevádzkového
stavu a pokračovať v snahe získať nájomcu.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Juraj Kufel:
Uviedol, že objekt je v havarijnom stave a navrhuje poslancom, aby si tento objekt prišli pozrieť.
Ing. Kufel Juraj je toho názoru, že tento objekt by sme mali odpredať.
Mgr. Rudolf Nagy:
K tomu treba rozhodnutie OZ. Podľa jeho názoru, je predaj ten posledný krok. Lepšia cesta je dať
budovu do poriadku a do prenájmu.
Občianka Olívia Ďugová:
Proces ohľadne prenájmu trvá už veľmi dlho. Doporučuje obrátiť sa na banky.

JUDr. Radoslav Hajdúch – uviedol, že podľa jeho názoru trh sa veľmi zmenil. Dnes je veľa
budov, nič sa nedá predať. Musíme byť realisti. Čo sa týka predaja, myslí si, že už je neskoro.
Podľa jeho názoru je potrebné udržať technický stav.
Ing. Juraj Kufel : Povedal, že objekt s.č. 470 je zabezpečený na pult centrálnej ochrany.

Ing. Juraj Kufel:
Je potrebné zapracovať aj finančnú bilanciu, ktorá sa týka príjmov a výdavkov (vrátane nájmu
a energií a všetkých ostatných príjmov a výdavkov) objektu s.č. 470.

Občan:
Kristína Némešová:
Vyjadrila svoj názor, že nakoľko sa obec rozširuje, bolo by dobré počítať do budúca s ďalšími
službami pre občanov , ktoré by sme mohli byť situované v objekte s.č. 470.
Patrik Mrva :
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Pýta sa kedy bude dražba ukončená.

JUDr. Ján Kubiš:
Na vysvetlenie uviedol, že záložné právo trvá. Z výťažku t.č. sa obec nemôže uspokojovať.
Musíme čakať na právoplatné vykonateľné rozhodnutie súdu.
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 5 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o stave prenájmu, predaja budovy
Bella Piazza č. 470. Príjma návrh starostu vlastnými silami zabezpečiť vyčistenie a drobné opravy
budovy a pokračovať v snahe o získanie nájomcu.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

6/ Vyhodnotenie verejného obstarávania - „Prístavba MŠ“
Starosta obce informoval prítomných o výsledku verejného obstarávania stavby „Prístavba
materskej školy“. V rámci výberového konania požiadala výberová komisia spoločnosť „AVA
stav s.r.o.“ o vysvetlenie (garanciu požadovanej kvality) . Spoločnosť „AVA stav s.r.o. listom
odpovedala a zaručila požadovanú garanciu na kvalitu za cenovú ponuku.
Na základe týchto skutočností RNDr. Jaroslav Černiansky, odborne spôsobilá osoba na verejné
obstarávanie dňa 23.3.2012 oznámila, že víťazom VO sa stala spoločnosť AVA – stav s.r.o.,
Sídlo : Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta, Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ
spoločnosti, IČO : 43 989 268, IČO DPH : SK2022539596.Galanta, s ktorou počínajúc dňom 24.
03. 2012 môže dôjsť k podpísaniu zmluvy o dielo. Zmluva bola podpísaná s úspešným
uchádzačom dňa 26.03.2010, v ten deň bola aj zverejnená.
Zo strany poslancov neboli k vyhodnoteniu verejného obstarávania predmetnej zákazky žiadne
pripomienky.
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 6 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že víťazom verejného obstarávania stavby
„Prístavba MŠ“ sa stala spoločnosť AVA - stav, s.r.o., Sídlo : Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta,
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti, IČO : 43 989 268, IČO DPH :
SK2022539596

Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený
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7/ Návrh rozpočtu obce Rovinka na rok 2012 – 2014
Poslanci OZ materiál k tomuto bodu obdržali a mali sa možnosť s ním oboznámiť.

Ing. Katarína Gergelová podala informáciu týkajúcu sa Návrhu rozpočtu obec Rovinka na rok
2012 -2014. Návrh bol riadne zverejnený na verejné pripomienkové konanie. Zapracované boli
pripomienky z finančnej komisie a rady obce.
V rámci pripomienkového konania návrhu rozpočtu obce Rovinka na rok 2012 a roky 2013, 2014
bol predložený podnet zo dňa 14.3.2012 na zriadenie autobusovej zastávky na hlavnej ceste
I./63. V súčasnosti sme písomne požiadali jednotlivé štátne orgány (KRPZ DI, SSC, KÚ pre CD a
PK) o zaslanie jednotlivých stanovísk k predmetnej veci. Až podľa jednotlivých stanovísk
štátnych orgánov môže dôjsť k finančnému zapracovaniu do príslušnej položky.
Pôvodný návrh : Obecné zastupiteľstvo
a) Schvaľuje programovú štruktúru programového rozpočtu obce Rovinka na rok
2012 a nasledujúce roky
b) Schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2012
c) V súlade so zákonom o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb., § 11,
ods.4,písm.b.) Obecné zastupiteľstvo povoľuje starostovi obce vykonávať
zmeny v schválenom rozpočte v rámci jednotlivých rozpočtových položiek
d) Výdavky u položky 642, podpoložky 001 „transfery pre spoločenské
organizácie“ podmieňuje čerpať na základe pozitívneho vývoja príjmovej
časti rozpočtu obce.
e) Berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2013, 2014

HKO – Ing. Zadžora Jozef predložil stanovisko k návrhu rozpočtu. Poslanci materiál
obdržali a mali sa možnosť s ním oboznámiť.
V súlade s § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Rovinka na roky 2012-2014..
Odborné stanovisko som spracoval
Rovinka na roky 2012-2014..

na základe predloženého návrhu rozpočtu obce

A./Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce
roky 2012-2014.

Rovinka na

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce Rovinka na roky 2012-2014. na základe dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2012-2014, bol spracovaný v súlade s § 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2012-2014 bol zverejnený na internetovej
stránke obce Rovinka v zákonom stanovej lehote, t.z. najmenej 15 dní pred jeho
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schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2 Metodická správnosť predloženého návrhu
Predložený návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2012-2014 bol spracovaný podľa
rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a to nie len v ekonomickom, ale
aj v programovom členení.
Nedostatkom je, že štruktúra programového rozpočtu nebola schválená na OZ ako
záväzný dokument.
Na druhej strane je nutné uviesť, že predložená programová štruktúra, doplnená
o nákladové položky dáva prehľad o jednotlivých cieľoch zhrnutých do programov preto
odporúčam jej schválenie v predloženej podobe.
Rozpočet je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 § 4,5,7,9a10 do pod položiek
vto, vrátane dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.
Bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet plánuje použitie sumy 54 492 € z predchádzajúceho roku, čo je v
súlade s § 10 ods.7 zákona č.583/2004 Z.z..
Riziká:
Najvýraznejšie riziko je možné vidieť v príjmoch podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, kde celospoločensky je hodnotené, že príjmová stránka štátneho
rozpočtu je postavená na veľmi neistých predpokladoch.
Záver:
- odporúčam schváliť predloženú programovú štruktúru programového rozpočtu ako
záväzný dokument pre predkladanie rozpočtu pre rok 2012 a nasledujúce
- odporúčam návrh rozpočtu schváliť v predloženej podobe
- vo väzbe na uvedené riziká podmieniť čerpanie rozpočtu obce Rovinka u položky 642,
pod položky 001 „transfery pre spoločenské organizácie“ pozitívnym vývojom príjmovej
časti rozpočtu obce Rovinka.
- vzhľadom k podrobnosti spracovaného návrhu rozpočtu obce Rovinka na roky 2012 až
2014 a k zabezpečeniu plynulého chodu Obecného úradu v Rovinke odporúčam v súlade
so zákonom o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb., § 11, ods.4, pís.b.) splnomocniť
starostu obce vykonávať zmeny v schválenom rozpočte v rozsahu jednotlivých
rozpočtových položiek
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Mgr. Rudolf Nagy:
Predložil pripomienku, ktorá sa týkala potreby vypracovania nového návrhu programovej
štruktúry na roky 2013 a nasledujúce a navrhol doplniť uloženie vypracovania nového návrhu
programovej štruktúry programového rozpočtu obce Rovinka na rok 2013 a nasledujúce roky.
Po zapracovaní pripomienky Mgr. Rudolfa Nagya návrhová komisia prečítala návrh uznesenia
k bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo
a) Schvaľuje programovú štruktúru programového rozpočtu obce Rovinka na rok
2012 a v súlade so zákonom ukladá vypracovať nový návrh programovej štruktúry na roky
2013 a nasledujúce roky.
b) Schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2012
c) V súlade so zákonom o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb., § 11,
ods.4,písm.b.) Obecné zastupiteľstvo povoľuje starostovi obce vykonávať
zmeny v schválenom rozpočte v rámci jednotlivých rozpočtových položiek
d) Výdavky u položky 642, podpoložky 001 „transfery pre spoločenské
organizácie“ podmieňuje čerpať na základe pozitívneho vývoja príjmovej
časti rozpočtu obce.
e) Berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2013, 2014

Ing. Marcela Tabačeková predložila pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka spôsobu hlasovania
ohľadne bodu č. 7 tak, aby hlasovanie o tomto bode bolo rozdelené nasledovne:
l. Hlasovanie o bodoch a, b, e spoločne
2. Hlasovanie o bode c) samostatne
3) Hlasovanie o bode d) samostatne

Ing. Martin Hucík predložil ďalší pozmeňujúci návrh : Navrhuje o každom písmene hlasovať
samostatne.
Starosta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu Ing. Tabačekovej:
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
JUDr. Radoslav Hajdúch , Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (1) Ing. Martin Hucík
Neprítomný /á, í /– (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

Po zapracovaní pripomienky návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k bodu č. 7 :
Obecné zastupiteľstvo
a) Schvaľuje programovú štruktúru programového rozpočtu obce Rovinka na rok
2012 a v súlade so zákonom ukladá vypracovať nový návrh programovej štruktúry na roky
2013 a nasledujúce roky.
b) Schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2012
c) Berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2013, 2014
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Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh bol schválený

Návrhová komisia prečítala ďalší návrh uznesenia k bodu č. 7 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
d) V súlade so zákonom o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb., § 11,
ods.4,písm.b.) Obecné zastupiteľstvo povoľuje starostovi obce vykonávať
zmeny v schválenom rozpočte v rámci jednotlivých rozpočtových položiek
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (4) Marta Kelemenová, JUDr. Radoslav Hajdúch , Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(4) Ing. Marcela Tabačeková, Mgr. Rudolf Nagy, Jozef Bartaloš, Peter Szép
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh nebol schválený

Návrhová komisia prečítala ďalší návrh uznesenia k bodu č. 7 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
e) Výdavky u položky 642, podpoložky 001 „transfery pre spoločenské
organizácie“ podmieňuje čerpať na základe pozitívneho vývoja príjmovej
časti rozpočtu obce.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(0)
„Proti“ :
(5) Ing. Marcela Tabačeková, Mgr. Rudolf Nagy, Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav
Hajdúch, Ing. Martin Hucík
„Zdržal sa“: (3) Marta Kelemenová, Patrik Mrva, Peter Szép
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová
Návrh nebol schválený

Do diskusie sa prihlásila:
Ing. Petríková Magdaléna : v súvislosti s podaným podnetom týkajúci sa zriadenia autobusovej
zastávky (na znamenie) v lokalite Zásihlie-Vojenská ul. v obci Rovinka je toho názoru, že obec
by mala mať na vykrytie nákladov vytvorenú finančnú rezervu. Taktiež ozrejmila, že petičný
výbor bol zriadený na podporu pre zriadenie spomínanej autobusovej zastávky. Občania - petičný
výbor využíva možnosť verejného pripomienkového konania k návrhu rozpočtu obce na rok 2012
a roky 20132, 2014.
Starosta obce uviedol, že obec má záujem na tom, aby zástavka na znamenie v danej lokalite bola.
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Vzhľadom k tomu, že ide o zastávku na ceste I. triedy, kde bude osadená rozhoduje Slovenská
správa ciest, Krajský úrad pre cestnú dopravu a Krajský dopravný inšpektorát. Tieto inštitúcie sme
oslovili o zámere zriadiť predmetnú zastávku v danej lokalite. Očakávame od nich vyjadrenie, kde
určia možnosti a miesta jej osadenia. Podľa miesta osadenia zistíme vlastníka pozemku, následne
budú rokovania o vykúpenie pozemku a projektové práce. Na náklade týchto skutočností v tomto
momente nedokážeme určiť výšku výdavkov na realizáciu tohto zámeru.
Ing. Martin Hucík : Je potrebné osloviť aj prepravcov.

8/ Správa HKO Rovinka o kontrolnej činnosti a hospodárení obce – Obecného úradu
v Rovinke za obdobie: 1. máj 2011 až 31.december 2011
Materiál k tomuto bodu poslanci obdržali a mali sa možnosť s dostatočným časovým predstihom s
ním oboznámiť.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Rovinka o kontrolnej činnosti a hospodárení obce
– Obecného úradu v Rovinke za obdobie: 1. máj 2011 až 31.december 2011
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, Rudolf Nagy,
Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová , Neprítomný: JUDr. Radoslav Hajdúch
Návrh bol schválený

Mgr. Rudolf Nagy:
Správa HKO Rovinka o kontrolnej činnosti a hospodárení obce – Obecného úradu
v Rovinke za obdobie: 1. máj 2011 až 31.december 2011 by mala byť zverejnená pre občanov.
Osobne si myslí, že nemusí byť v takom rozsahu. Má byť v súlade so zákonom.

9/ Plán činnosti HKO obce Rovinka na 1. polrok 2012
Materiál k tomuto bodu poslanci obdržali a mali sa možnosť s ním oboznámiť.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Zadžora CSc. podrobne informoval prítomných o plnení
Materiál k tomuto bodu poslanci obdržali a mali sa možnosť s dostatočným časovým predstihom s
ním oboznámiť. Plán obsahuje kontrolné úlohy v oblasti samosprávy, školstva a ďalších
subjektov, ktorí sú napojení na rozpočet obce Rovinka a vychádza z ustanovení § 18 d, 18 e a 18 f
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2012“
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marta Kelemenová, Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, JZDr. Radoslav Hajdúch
Ing. Martin Hucík, Patrik Mrva
„Proti“ :
(0) nikto
„Zdržal sa“: (0) nikto
Neprítomná (ospravedlnená): Jana Blahutová , Neprítomný: Mgr. Rudolf Nagy
Návrh bol schválený

10/ Diskusia

Do diskusie sa prihlásili:
HKO: Ing. Zadžora Jozef CSc.:
Uviedol, že má výhrady k systému práce a spôsobu komunikácie medzi poslancami, ktorá
prebehla v posledných dňoch.. V komunikácii, ktorá prebehla prostredníctvom mailov medzi
poslancami, boli uvádzané rôzne dezinformácie. Nebolo by šťastné, aby sme to púšťali takýmto
spôsobom.
Poslankyňa Marcela Tabačeková vysvetlila občanom mailovú komunikáciu medzi poslancami a
čoho sa týkala. Poukázala na to, že poslankyňa Kelemenová vykonáva mandát poslanca a pritom
pracuje na obecnom úrade na základe zmluvy podpísanej do r. 2011, predĺženej dodatkom po
ukončení. Keďže zo zákona nemôže byť zamestnankyňa aj poslankyňa, je to umožnené formou
akože nezávislej práce, pričom podmienky nezávislej práce vôbec nespĺňa a to preto, že neplatí
obecnému úradu za prenájom miestnosti, počítač. vybavenia, telefónu čiže nemá náklady. Ďalej
povedala, že nejde o osobný konflikt pričom vyzdvihla kladné vlastnosti p. Kelemenovej, ale ide o
morálku a princíp. Je toho názoru, že p. Kelemenová nie je vhodná osoba na riadenie KD a to na
základe sťažnosti občanov.

Starosta – uviedol, že je mu ľúto vyhrotených vzťahov medzi poslancami, robil všetko pre to, aby
vzťahy medzi poslancami boli čo najlepšie. V poslednom období boli zo strany niektorých
poslancov vznesené vážne obvinenia a tieto mieni dať prešetriť.

Marcela Tabačeková chce verejne poďakovať členom komisie soc. Zdravotnej komisie a taktiež
pani Jane Blahutovej.

Helena Jecková:
• Požiadala o premiestnenie lavičiek
miesto – pred poštu v Rovinke)

z miesta – pred predajňou jazdeckých potrieb na
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Starosta k požiadavke pani Heleny Jeckovej povedal, že lavičky pred predajňou jazdeckých
potrieb boli zabezpečované v rámci projektu z EÚ a nie je ich možné premiestniť. Lavičky, ktoré
umiestnime pred poštu zabezpečíme inou formou.
Olívia Ďugová:
• Požaduje vyčistiť okolie pri kostole z jednej aj druhej strany. Taktiež by bolo vhodné
umiestniť popolníky pre fajčiarov. .

11/ Záver

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie II. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Rovinke o 20. 35 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marcela Tabačeková ............................. dátum 04. 04. 2012
Ing. Martin Hucík ........................................... dátum 04. 04. 2012

Zapísala: Klára Šturdíková
Pozn. zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka
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