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Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Zápisnica

č. 06

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 24.06.2015
o 18,00 hod. na obecnom úrade v Rovinke – zasadačka (prízemie)
Poslanci OZ prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Starosta obce:
JUDr. Milan Bombala
Zapisovateľka:
Mgr. Jana Mitrová
Občania – viď prezenčná listina
Program zasadnutia :
Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Kontrola plnení prijatých uznesení
Plán kontrol na II. polrok 2015
VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka
VZN - O určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Rovinka
Záverečný účet obce za r.2014
Plnenie rozpočtu k 31.5.2015; Rozpočtové opatrenia; Prerokovanie a úprava platu
starostovi obce na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
9/ Zriadenie OZ Dunaj
10/ Žiadosti o prenájom majetku (žiadateľ Slovenská správa ciest; p. Zaťko; Michal
Šramko, Euroawk)
11/ Ukončenie nájmu nebytového priestoru (Maguires Real Estate s.r.o; p. Slotová)
12/ Prerokovanie žiadosti nájomcu RG Management /Tutti Bambini o oslobodenie
povinnosti platby nájomného v období 20.7.-17.8.2015
13/ Zrušenie uznesenia č. 32/2015 z dôvodu neuzavretia Zmluvy o nájme
(prenájom zmrzlinového stánku – žiadateľ Lukáš Mezeš)
14/ Žiadosti o odkúpenie pozemku ( p. Ručkay; Andrea Blahutová); a hnuteľného majetku
(biliardový stôl)
15/ Žiadosť Slovenského hydrometeorologického ústavu o prenájom pozemku na
umiestnenie pozorovacieho objektu č. 698.
16/ Prevzatie verejného osvetlenia (prevádzajúci – TDI Kompleting, s.r.o.)
17/ Schválenie prevádzkového poriadku Kultúrno-športového centra
18/ Diskusia
19/ Záver
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Na úvod zasadnutia OZ starosta obce privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že
je prítomných sedem (7) poslancov OZ, t.j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Oboznámil prítomných, že neprítomnosť na začiatku zasadnutia OZ ospravedlnil
poslanec Patrik Mrva z dôvodu pracovných povinností. V priebehu zasadnutia po prejednaní
prvého bodu programu sa dostavil poslanec Milan Kubeš v čase 18:10.
.
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1/ Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, a na základe podnetov zo strany
poslancov vylúčil z pôvodného programu bod č. 17 „Schválenie prevádzkového poriadku
Kultúrno – športového centra“. Žiadny poslanec OZ nevzniesol iný návrh na doplnenie
programu ani inú pripomienku, tak dal starosta o ňom hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 1/
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1/ Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3/ Kontrola plnení prijatých uznesení
4/ Plán kontrol na II. polrok 2015
5/ VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka
6/ VZN - O určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Rovinka
7/ Záverečný účet obce za r.2014
8/ Plnenie rozpočtu k 31.5.2015; Rozpočtové opatrenia; Prerokovanie a úprava platu
starostovi obce na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
9/ Zriadenie OZ Dunaj
10/ Žiadosti o prenájom majetku (žiadateľ Slovenská správa ciest; p. Zaťko; Michal
Šramko, Euroawk)
11/ Ukončenie nájmu nebytového priestoru (Maguires Real Estate s.r.o; p. Slotová)
12/ Prerokovanie žiadosti nájomcu RG Management /Tutti Bambini o oslobodenie
povinnosti platby nájomného v období 20.7.-17.8.2015
13/ Zrušenie uznesenia č. 32/2015 z dôvodu neuzavretia Zmluvy o nájme
(prenájom zmrzlinového stánku – žiadateľ Lukáš Mezeš)
14/ Žiadosti o odkúpenie pozemku ( p. Ručkay; Andrea Blahutová); a hnuteľného
majetku (biliardový stôl)
15/ Žiadosť Slovenského hydrometeorologického ústavu o prenájom pozemku na
umiestnenie pozorovacieho objektu č. 698.
16/ Prevzatie verejného osvetlenia (prevádzajúci – TDI Kompleting, s.r.o.)
17/ Diskusia
18/ Záver
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Milan Kubeš, Patrik Mrva
Návrh bol schválený

2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce navrhol
za členov návrhovej komisie poslancov: p. Peter Kufel a p. JUDr. Michal Tinák
za overovateľov zápisnice: p. Július Farkaš a p. Marcela Molnárová
za zapisovateľku: p. Mgr. Jana Mitrová
a dal o návrhu hlasovať.
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Návrh Uznesenia k bodu č. 2/
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje pre potrebu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
B) volí členov Návrhovej komisie: p. Peter Kufel a p. JUDr. Michal Tinák
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 VI. zasadnutia obecného
zastupiteľstva a jeho ciele
D) určuje overovateľov zápisnice : p. Július Farkaš a p. Marcela Molnárová
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Jana Mitrová
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

3/ Kontrola plnení prijatých uznesení
Ing Jozef Zadžora (Hlavný kontrolór obce) sa nemohol zúčastniť zasadnutia OZ z vážnych
rodinných dôvodov preto starosta obce poveril poslankyňu p. Kelemenovú aby prečítala
správu HK.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) prítomných informovala o plnení prijatých uznesení
nasledovne: z roku 2012 ostáva v platnosti 1 uznesenie, z r. 2014 ostávajú v platnosti 6
uznesenia a z r. 2015 ostávajú v platnosti ešte 5 uznesenia. Ďalej bolo HK zistené, že
v uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ č. 75/2015 bol určený plat starostu obce od
1.1.2015, pričom jeho nové funkčné obdobie začalo dňom 10.12.2014 a k tomuto dátumu
musí byť stanovený i jeho plat, preto navrhuje upraviť toto uznesenie.
Následne dal starosta obce o tomto bode programu hlasovať
Návrh Uznesenia k bodu č. 3/
Obecné zastupiteľstvo
1/ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení
eviduje ako naďalej platné nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 40/2012
Uznesenie č. 48/2014
Uznesenie č. 59/2014
Uznesenie č. 64/2014
Uznesenie č. 65/2014
Uznesenie č. 74/2014
Uznesenie č. 6/2015
Uznesenie č. 25/2015
Uznesenie č. 27/2015
Uznesenie č. 32/2015
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Uznesenie č. 34/2015
Uznesenie č. 43/2015
2/ upravuje:
Dátum určenia platu starostu obce v uznesení č. 75/2014 na 10.12.2014.
3/ Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 59/2014 o prechode Základnej školy na právnu
subjektivitu.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

4/Plán kontrol na II. polrok 2015
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) prečítala plán kontrol HK na II. polrok 2015, ktorý bol
zaslaný poslancom OZ. Žiaden z poslancov nevzniesol pripomienku ani žiadosť o doplnenie,
preto dal starosta obce o tomto bode programu hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie plán kontrol Hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr .Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

5/ VZN – Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka
Starosta obce odovzdal slovo p. Mitrovej.
Mgr. J. Mitrová (referentka majetku a miestnych daní) prítomných v krátkosti informovala
o zmenách v Zásadách hospodárenia s majetkom obce Rovinka. Upozornila hlavne na
doplnenie bodu 4.10 v čl. IV. týkajúceho sa oceňovania odpredaja majetku (hlavne
pozemkov) obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Počas pripomienkového obdobia
nebola vznesená žiadna pripomienka ani zo strany verejnosti ani zo strany poslancov OZ,
preto dal starosta obce o tomto bode programu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 5/ :
Obecné zastupiteľstvo
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Schvaľuje VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

6 / VZN- o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Rovinka
Starosta obce odovzdal slovo Ing. L. Ozaniakovej (zamestnankyňa OU), ktorá prítomných
oboznámila s najdôležitejšími vecami tohto VZN:
Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc,
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na celom území obce Rovinka. Pri písaní adries sa
používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomené orientačným číslom stavby.
Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu
v obci a na konkrétnej ulici. Orientačné číslo je samostatné pre každú ulicu a začína č. 1, od
začiatku obce na ľavej strane majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla. Rozhodnutie
obce o pridelení určitého čísla konkrétnej stavbe sa vydáva na základe žiadosti stavebníka.
Tabuľky s číslami vyhotoví obec na vlastné náklady a potom si tabuľku s konkrétnym číslom
uhrádza stavebník. Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby
boli dobre viditeľné. Počas pripomienkového obdobia nebola vznesená žiadna pripomienka
ani zo strany verejnosti ani zo strany poslancov OZ, preto dal starosta obce o tomto bode
programu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 6/ :
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje VZN č. 2/2015 O určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce
Rovinka.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

7/ Záverečný účet obce za r. 2014
Ing. Dubovanová (ekonómka obce) prítomných predniesla návrh záverečného účtu obce
Rovinka za r. 2014, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona na 15 dní. Obec Rovinka dosiahla
v r. 2014 pozitívne výsledky hospodárenia s prebytkom vo výške 12 812,- €. Ing.
Dubovanová navrhuje presunúť prebytok vo výške 10% do rezervného fondu.
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M. Kelemenová (poslankyňa OZ) - finančná komisia - prečítala stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce, kde hlavný kontrolór obce posudzoval záverečný
účet z dvoch hľadísk: zákonnosti a metodickej správnosti. Z hľadiska zákonnosti konštatuje,
že záverečný účet obce Rovinka za r. 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol riadne zverejnený a obec si splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku auditorom. Z hľadiska metodickej správnosti
záverečný účet obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Hlavný kontrolór obce na záver navrhuje schváliť celoročné
hospodárenie obce za r. 2014 bez výhrad a navrhuje celý prebytok presunúť do rezervného
fondu.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) - finančná komisia navrhuje doplniť do návrhu uznesenia
k bodu č. 7 ešte písm. c) v znení: „OZ žiada vedúcu školskej jedálne p. Martincovú
a referentku účtovníctva Ing. Dubovanovú, aby v termíne do 10.08.2015 predložili poslancom
OZ vyjadrenie k rozdielu medzi mimorozpočtovými príjmami a výdavkami SJ.
Starosta obce dal o pozmenenom návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 7/ :
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za
r.2014
B/ schvaľuje : 1. celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad
2. prevod zostatku rozpočtu obce vo výške 12 812,- € do rezervného fondu
C/ žiada vedúcu školskej jedálne pani Martincovú a referentku účtovníctva Ing.
Dubovanovú, aby v termíne do 10.08.2015 predložili poslancom OZ vyjadrenie k rozdielu
medzi mimorozpočtovými príjmami a výdavkami ŠJ
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr.Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

8/ Plnenie rozpočtu k 31.05.2015, Rozpočtové opatenia, Prerokovanie a úprava platu
starostovi obce na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
Ing. Dubovanová (referentka účtovníctva)stručne zhrnula plnenie rozpočtu k 31.05.2015:
Príjmová časť – vývoj príjmovej časti je optimálny a celkové príjmy dosiahli plnenie na 51,43
%. Podiel na tom má dobrý vývoj daňových príjmov, najmä výber z daní z majetku, kde už
boli vydané a právoplatne doručené rozhodnutia všetkým daňovníkom. Z čoho vyplýva, že
platobná disciplína občanov je dobrá. Pri nedaňových príjmoch je plnenie na 37,79%, kde
výpadok je pri prenájme budov a priestorov, ktorý spôsobil nájomca Pizza pazza. V skupine
kapitálových príjmov nedošlo zatiaľ k plánovanému predaju pozemku vo výške 128 820,- €,
predaj je v štádiu príprav.
Výdavková časť – Priebežné čerpanie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov je
k 31.05.2015 primerané. V kapitálových výdavkoch, ktorých čerpanie bolo pozastavené
z dôvodu doriešenia nadstavby školy je situácia už doriešená a dňa 2.6.2015 obec dostala
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dotáciu z MSVVa SR vo výške 100 000,- €. Nakoľko je kapitálový výdavok vykrytý
dotáciou, navrhujem súhlasiť a vyhovieť žiadosti TJ Rovinka o dotáciu vo výške 6 640,- €.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu na svojom
zasadaní a konštatuje, že situácia ohľadne rozpočtu je priaznivá a tiež súhlasí s poskytnutím
dotácie pre TJ Rovinka.
Starosta obce doplnil k rozpočtu, že vzhľadom na priaznivé hospodárenie môžeme dotáciu
k materiálnemu zabezpečeniu TJ na športové aktivity poskytnúť, tak ako sme im to predbežne
prisľúbili na III. zasadnutí OZ. S finančnými prostriedkami obec pracuje veľmi opatrne
a hospodárne. Dávam o návrhu uznesenia hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 8/ :
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu k 31.5.2015.
B/ schvaľuje poskytnutie dotácie TJ Rovinka na základe jej žiadosti zo dňa 13.04.2015 vo
výške 6 640,- € na materiálne zabezpečenie športových aktivít
C/ žiada starostu obce zapracovať schválenú dotáciu do rozpočtu obce a pripraviť v rámci
rozborov hospodárenia za I. polrok 2015 rozpočtové opatrenie na uvedený výdavok
D/ žiada referentku účtovníctva Ing. Dubovanovú predložiť hospodárenie obce
k 30.06.2015 ako aj návrh Rozpočtových opatrení najneskôr do 10.08.2015
E/ žiada vedúcu školskej jedálne pani Martincovú, pripraviť do 10.08.2015 podklady na
určenie výšky stravnej jednotky pre deti v MŠ, ZŠ ako aj dospelých a iných stravníkov
F/ žiada referát školstva – Ing. Tinákovú, pripraviť návrh VZN, v ktorom sa určí výška
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v MŠ Hrášok T: 10.08.2015
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Prerokovanie a úprava platu starostovi obce na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky
Starosta obce uviedol, že je to pre jeho osobu nepríjemné byť prítomný pri prerokovaní jeho
platu; tento bod programu musel byť zaradení do rokovania OZ; ide o zákonnú povinnosť
poslancov OZ každoročne prerokovať plat starostu obce; starosta obce uviedol, že nežiada
o zvýšenie platu; starosta obce uviedol, že výška platu starostov a primátorov miest je
upravovaná zákonom a je určovaná najmä počtom obyvateľov a priemernej mzdy v národnom
hospodárstve;
M. Kelemenová (predsedníčka finančnej komisie a poslankyňa OZ) uviedla, že každoročné
prerokovanie výšky platu starostu obce je zákonná povinnosť poslancov OZ. Výška platu
starostov a primátorov miest je určovaná zákonom č. 253/1994 Z. z.. Rozhodujúce
skutočnosti pre výšku platu starostu je počet obyvateľov a priemerná mzda v národnom
hospodárstve. Obe tieto položky sa zvýšili (počet obyvateľov nad 3000; zvýšila sa priemerná
mzda v národnom hospodárstve) a predkladaný návrh platu starostu vo výške 2 700,- Eur tieto
7

skutočnosti zohľadňuje. Platom starostu sme sa zaoberali už na predchádzajúcich
zasadnutiach, predmetný návrh uznesenia bol poslancami predrokovaný a odsúhlasený a preto
navrhuje dať o ňom hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 8/ :
Obecné zastupiteľstvo
Obce Rovinka prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a
schvaľuje
starostovi obce Rovinka v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšený plat o 45 %, mesačne s účinnosťou od 1. januára 2015.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

9/ Zriadenie OZ Dunaj
Starosta obce odovzdal slovo poslancovi OZ p. Andrejovi Klačanovi.
A. Klačan (poslanec OZ) prítomných oboznámil, že ide o zoskupenie min. 7 obcí v tzv. MAS
(miestnej akčnej skupine) kde pri založení občianskeho združenia investície zo strany obce
nie sú žiadne a naopak, obec v tomto zoskupení môže čerpať pre svoje investičné projekty –
najmä na rozvoj vidieka financie z fondov EU. K tomu aby mohla aj naša obec čerpať tieto
finančné prostriedky je potrebné založiť občianske združenie, kde budú mať okrem obcí
zastúpenie napr. aj podnikateľské subjekty. Presné postupy ako aj počet hlasov jednotlivých
obcí určia stanovy občianskeho združenia. Obce Bratislavského kraja sú z čerpania
eurofondov vylúčené a pri takomto type spolupráce môžeme i my získavať financie pre rôzne
aj spoločné projekty. Obec tým nebude ničím obmedzená.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) takýto typ spolupráce funguje už dlhšiu dobu aj v okolitých
krajinách ako napr. Česká republika preto bude prospešné tento zámer podporiť.
P. Kufel (poslanec OZ) určite je potrebné súhlasiť.
Návrh uznesenia k bodu č. 9/ :
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje členstvo v občianskom združení s názvom „OZ MAS Dunaj“ a súhlasí so
zaradením katastrálneho územia Obce Rovinka do územia MAS.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
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Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

10/ Žiadosti o prenájom majetku (žiadatelia Slovenská správa ciest, p. Zaťko, Michal
Šramko, Euroawk s.r.o
Žiadosť Slovenská správa ciest:
Starosta obce uviedol, že ide SSC bude v zmysle projektovej dokumentácie
vykonávať bezpečnostné opatrenia na ceste 1/63, ktoré žiadala obec Rovinka v minulosti, ale
pre nedostatok finančných prostriedkov nemohli byť vykonané. Ide najmä o odbočovacie
pruhy, úprava prechodu pre chodcov, posunutie zástavky. Vykonaním bezpečnostných
opatrení na ceste 1/63 sa zvýši celková bezpečnosť pre vodičov ako aj chodcov.
Návrh uznesenia k bodu č. 10/ :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou Slovenská správa ciest, sídlo
Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328, ktorej predmetom je prenájom pozemku
o výmere 5m2, ktorý bol odčlenený od pozemku registra „C“ parc. 1831/6, k.ú. Rovinka za
účelom výstavby stavby: bezpečnostné opatrenia na ceste 1/63 – káblové pripojenie cestnej
dopravnej signalizácie.
Cena nájmu – 1,-EURO/rok; Doba nájmu – začína dňom začatia stavebných prác;
ukončenie nájmu – protokolárnym odovzdaním prenajatého pozemku
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Žiadosť p. Zaťko:
Starosta obce v krátkosti zhrnul žiadosť p. Zaťka, ktorý žiada o prenájom obecného pozemku
vo veľkosti cca 9 m2 pred Potravinami Moja Samoška na Hlavnej ulici v Rovinke za účelom
umiestnenia predajného stánku (predaj čerstvých syrov a mliečnych výrobkov) a odovzdal
slovo p. Milanovi Kubešovi.
M. Kubeš (poslanec OZ) stavebná a dopravná komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala na
svojom zasadnutí, skontaktovala sa s p. Zaťkom a bola si obzrieť aj miesto uloženia
predajného stánku. Stavebná komisia nemá námietky s umiestnením stánku na mieste pri
schodoch do Potravín Moja Samoška na Hlavnej ul. v Rovinke a nevidí problém ani
s dopravnými kolíziami nakoľko je tam dostatok priestoru. Zároveň navrhuje poslancom OZ
súhlasiť s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do konca r. 2015.
Návrh uznesenia k bodu č. 10/ :
Obecné zastupiteľstvo
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súhlasí s prenájmom pozemku o výmere 9m2, ktorý je odčlenený od pozemku parcely
registra „C“ p.č. 613/3 k.ú. Rovinka vedeného na LV č. 364 s nájomcom Martin Zaťko,
bytom Dolný Lieskov 220, 018 21 Dolný Kubín, za účelom osadenia prenosného
predajného stánku.
Cena nájmu – 10,-EURO m2/rok; Doba nájmu – do 31.12.2015
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (1) Marta Kelemenová
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Žiadosť Michal Šramko:
Starosta obce privítal na zasadnutí p. Šramka konateľa spoločnosti EDO - KIN group s.r.o
a požiadal ho o predstavenie svojej spoločnosti ako aj podnikateľského zámeru v našej obci
v objekte „Centrum obce“ súp.č. 470.
Šramko (konateľ spoločnosti) nakoľko iba včera bývalý nájomca v objekte Centrum obce p.
Brichta (konateľ Pizza pazza) odovzdal kľúče od objektu nestihli sme pripraviť vizualizáciu.
Priestory, ktoré by sme chceli prenajať od obce sú teraz po predošlom nájomcovi v dosť zlom
stave, vlastne ide o holopriestor, ktorý je potrebné nanovo zariadiť. Jediné čo je tam
zachované a dalo by sa využiť je pizza pec. Moja predstava je taká, že by tam bolo treba
preinvestovať do reštauračného zariadenia cca 60 000,- €. Už sme rokovali aj s architektom,
ktorý výšku investície odsúhlasil. Kuchyňa by bola nanovo zariadená a vybavená
nízkoenergetickými spotrebičmi. Náš návrh na výšku nájomného je pri počte zamestnancov
10 pracovných miest okolo 1 000,- €/mes. Výška nájmu sa odvíja z reálnych čísel a nakoľko
už máme otvorené prevádzky aj v Bratislave vychádza z praxe.
A. Klačan (poslanec OZ): podľa môjho názoru je to za nájom tak veľkého priestoru málo
JUDr. M. Tinák (poslanec OZ): predstavte nám prosím svoju spoločnosť a podnikateľský
zámer
Šramko (konateľ spoločnosti) naša spoločnosť pôsobí na trhu 3 roky. Toho času máme
otvorené prevádzky v Mlynskej doline (Bistro a Sushi bar) v minulosti sme mali ešte
reštauráciu v Ružinove a takýto typ reštaurácie by sme chceli prevádzkovať aj u Vás
v Rovinke. Veľmi sa nám tu páči prostredie, letná terasa ale za negatíva považujeme
zbytočne veľké priestory náročné na vykurovanie. Preto naša ponuka v podobe nájomného už
vychádza z praxe, my nechceme sľubovať niečo čo vieme, že by nebolo možné dodržať.
Starosta obce uviedol, že obec má záujem predmetné priestory prenajať na reštauračné účely.
Musíme vychádzať z reálnych čísiel a možností nájomcu platiť nájomné ako aj povinnosti
obce platiť úver. Nemá záujem uzavreť nájomnú zmluvu, ktorá sa nebude plniť. Požiadal
žiadateľov, aby do budúceho zasadnutia pripravili ich podnikateľský zámer aj s vizualizáciou.
p.Šramko (konateľ spoločnosti) z priestoru by sme chceli vytvoriť mobilný interiér, ktorý by
bol vhodný na rôzne druhy uzavretej spoločnosti (napr. kary, promócie, životné jubileá atd.)
tak aby ostatní návštevníci neboli rušení. Tiež plánujeme vytvoriť pracovné miesta aj pre
obyvateľov obce Rovinka. Sme radi, že sme mohli predstaviť svoju spoločnosť a rád by som
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v dohľadnej dobe predstavil aj projekt s vizualizáciou.
Starosta obce: som rád, že ste došli a ak budete mať pripravenú vizualizáciu my sme ochotní
sa stretnúť aj na mimoriadne zvolanom zasadnutí. Nateraz dávam hlasovať o odročení tohto
bodu programu do predloženia vypracovaného podnikateľského zámeru.
Návrh uznesenia k bodu č. 10/ :
Obecné zastupiteľstvo
odročuje prejednanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte „Centrum obce č.
470“ so spol. EDO-KIN group s. r. o, do doby predloženia podnikateľského zámeru.
Hlasovanie za návrh :
„Za“(8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Peter Kufel, Marta Kelemenová
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Žiadosť EuroAWK s.r.o:
Starosta obce: oboznámil prítomných o skutočnosti, že spol. EuroAWK s.r.o už mala
podpísanú nájomnú zmluvu na bilboard na Hlavnej ulici v Rovinke, ktorá sa ukončila
31.12.2014. Nakoľko spoločnosť naďalej bilboard užíva a požiadala o predlženie zmluvného
vzťahu navrhuje uzatvoriť novú nájomnú zmluvu do obdobia 31.12.2015 s tým, že obdobie od
januára do konca júna nájom obci doplatia v novej nájomnej zmluve. Dávam o návrhu
hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 10/ :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou euroAwk s.r.o, sídlo Brečtanová č.
2, 83101 Bratislava,
IČO 35 808 688, ktorej predmetom je prenájom bilboardu
nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“ par.č. 1015k.ú. Rovinka, zapísaného
na LV č. 364.
Cena nájmu: 750 EURO/rok, dobu nájmu do 31.12.2015
„Za“(8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Peter Kufel, Marta Kelemenová
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

11/Ukončenie nájmu nebytového priestoru (Maguires Real Estate s.r.o, p. Slotová)
Starosta obce prítomných informoval, že ide o formálne ukončenie zmluvných vzťahov.
Spoločnosť Maguires Real Estate s. r. o . bola v nájomnom vzťahu s obcou Rovinka
v priestoroch „Centrum obce sup.č. 470“ a p. Ivana Slotová mala prenajatý priestor v objekte
Zdravotného strediska ale ukončila svoju živnosť a bude pracovať ako učiteľka v Materskej
škole. Už v minulosti sme s ňou spolupracovali a boli sme s ňou veľmi spokojní. Dávam
o návrhoch hlasovať.
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Návrh uznesenia k bodu č. 11/ :
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Maguires Real Estate s. r. o zo
dňa 25.02.2015, ktorej predmetom bol prenájom nebytových priestorov č. 2.08 a 2.10
nachádzajúcich sa v budove so súp.č. 470 „Centrum obce Rovinka“.
Za“(8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Peter Kufel, Marta Kelemenová
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Návrh uznesenia k bodu č. 11/ :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy, ktorá bola uzavretá s nájomcom Ivana Slotová,
Úzka ulica 94/17, 931 01 Šamorín, IČO 43 345 395, ktorej predmetom je prenájom
nebytových priestorov č. 22, nachádzajúcich sa v stavbe súp.č. 209 (zdravotné stredisko) ku
dňu 31.08.2015.
Za“(8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Peter Kufel, Marta Kelemenová
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

12/ Prerokovanie žiadosti nájomcu RG Management /Tutti Bambini/ o oslobodenie
povinnosti platby nájomného v období 20.7. -17.8.2015
Starosta obce prítomných informoval o žiadosti spol. RG Management, ktorá prevádzkuje
kaviareň v DZC Tutti Bambini o odpustenie jednej mesačnej splátky nájomného a odporučil
poslancom žiadosť schváliť, lebo v tom čase potrebuje obec vykonať v DZC revíziu
a dezinfekciu priestorov ako aj umožniť zamestnancovi centra čerpanie riadnej dovolenky.
Dávam o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 12/ :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odpustenie nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 4/2015, ktorá bola
uzavretá so spoločnosťou RG Managenent s. r. o vo výške jednej mesačnej splátky.
Odôvodnenie: Uzavretie prevádzky DZC Titti Bambini obcou v čase od 20.07.201517.08.2015.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (7) Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (1) Andrej Klačan
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený
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13/ Zrušenie Uznesenia č. 32/2015 z dôvodu neuzavretia zmluvy o nájme
Starosta obce prítomných informoval, že Uznesenie č. 32/2015 nemôže byť naplnené
z dôvodu, že žiadateľ p. Mezeš, ktorému bol týmto uznesením schválený zámer prenajať
zmrzlinový stánok vedľa DZC Tutti Bambini nepodpísal nájomnú zmluvu s obcou, čo
odôvodnil tým, že si našiel iné pre neho vhodnejšie miesto na takýto druh podnikania. Dávam
o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 13/ :
Obecné zastupiteľstvo
ruší uznesenie č. 32/2015 zo dňa 25.03.2015.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

14/ Žiadosti o odkúpenie majetku (p. Ručkay, Andrea Blahutová); a hnuteľného majetku
(biliardový stôl)
Žiadosť p. Jaromír Ručkay:
Starosta obce: prítomných informoval o žiadosti p. Ručkaya o odkúpenie obecného pozemku
parc.č. 48/2, 49, 50 a 51 v blízkosti Dolného cintorína v Rovinke a odovzdal slovo p.
Klemenovej.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ): predmetnou žiadosťou sme sa zaoberali na finančnej
komisii a neodporúčame s ňou nateraz súhlasiť. Pozemky, ktoré chce žiadateľ odkúpiť sa
nachádzajú v lukratívnej časti obce v centre obce blízko Hlavnej ul. a sme toho názoru, že
môžu byť v budúcnosti využité obcou na iné aktivity pre občanov obce. S odôvodnením
finančnej komisie súhlasia aj poslanci Klačan, Hajdúch, Molnárová.
JUDr. M. Tinák (poslanec OZ): v tejto dobe nemá obec projekt, ktorý by nás tlačil
k odpredaju tohto majetku, preto súhlasím s názorom finančnej komisie.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 14/ :
Obecné zastupiteľstvo
Nesúhlasí toho času s predajom nehnuteľností pozemku parcely registra „C“ p.č. 48/2; 49; 50 a 51
v k.ú. Rovinka vedené na LV č. 364
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
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Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Žiadosť p. Andrea Blahutová:
Starosta obce odporučil žiadosť presunúť do najbližšieho rokovania OZ po nadobudnutí
účinnosti VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka a dal o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 14/ :
Obecné zastupiteľstvo

presúva do najbližšieho zasadnutia OZ žiadosť p. Andrey Blahutovej, bytom Rovinka 307
o kúpu pozemku po nadobudnutí účinnosti VZN č.1/2015 – Zásady hospodárenia
s majetkom obce Rovinka
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

Žiadosť p. Boris Gergel:
M. Kelemenová (poslankyňa OZ): informovala o prijatom uznesení na III. zasadnutí OZ na
základe záverov inventarizácie o odpredaji neupotrebiteľného majetku – Biliardový stôl.
Ponuka na odpredaj bola inzerovaná na úradných tabuliach aj v regionálnom denníku a prišla
iba jedna cenová ponuka. Finančná komisia odporúča s ponukou p. Gergela súhlasiť.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 14/ :
Obecné zastupiteľstvo
v súlade s uznesením č. 29/2015 zo dňa 25.03.2015, súhlasí s predajom Biliardového stola
s príslušenstvom, žiadateľovi Borisovi Gergelovi, Kalinkovo 483 za kúpnu cenu 500,- Eur.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

15/ Žiadosť Slovenského hydrometeorologického ústavu o prenájom pozemku na
umiestnenie pozorovacieho objektu č. 698
Starosta obce informoval o žiadosti SHÚ, v ktorej žiadajú o prenájom pozemku pri zbernom
dvore pre zriadenie pozorovacieho objektu na meranie vody.
Návrh uznesenia k bodu č. 15/ :
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Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie „Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej
siete“ so spoločnosťou Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15
Bratislava 37, IČO 15 68 84, za účelom umiestnenia a prevádzkovania pozorovacieho
objektu štátnej hydrologickej siete č. 698 určeného na monitorovanie fyzikálnych
parametrov hydrosféry o rozmeroch 0,6 m x 0,6 m
na pozemku registra „C“ parc.č. p.č. 20135/7,k.ú. Rovinka.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

16/ Prevzatie verejného osvetlenia ( predávajúci TDI Kompleting s.r.o)
Starosta obce informoval o žiadosti TDI Kompleting s.r.o na uzavretie kúpnej zmluvy na
stavbu verejného osvetlenia.

Návrh uznesenia k bodu č. 16/ :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy so spoločnosťou TDI – Kompleting, s.r.o., so sídlom
Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava, IČO 35 897 678, ktorej predmetom je odkúpenie
stavby – „Verejné osvetlenie“, v rozsahu
- káblové rozvody pre VO v dĺžke cca 177,7 m;
- 5 ks osvetľovacích stožiarov typu ST 140/60;
- 3 ks osvetlovacích stožiarov typu JOS 40/60 L 4,8m;
- 8 ks vonkajších svietidiel typu Horoz 1x60W, IP 55;
ktoré bolo vybudované na pozemkoch par.č. 201/1; 209/7; 209/29; 209/33; 209/37; 209/64;
209/77; 209/78; 209/65; 209/66; 209/67; 209/79 k.ú. Rovinka v zmysle stavebného
povolenia Výst. 1485-07-R-ED zo dňa 04.04.2008, a skolaudované rozhodnutím č. SÚ-74462/2292/2013/4/Šin. zo dňa 26.08.2013 za celkovú kúpnu cenu 1,-EURO + príslušná
sadzba DPH.
„Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

16/ Diskusia
V rámci bodu programu diskusia bola prednesená požiadavka zo strany Hlavného kontrolóra
obce o vypracovanie Výročnej správy obce za rok 2013. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 17/:
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Obecné zastupiteľstvo
Žiada starostu obce o vypracovanie Výročnej správy obce za rok 2013 – predložiť OZ na
najbližšie rokovanie

Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

---------------------------------------------------------------Marcela Molnárová (poslankyňa OZ): prítomných informovala o organizovaní dňa obce
v sobotu 12.09.2015, ktorý bude špecifický v tom, že bude organizovaný k 780 výročiu prvej
písomnej zmienky o našej obci a žiada prítomných poslancov, zamestnancov obce ako aj
občanov obce o spoluprácu pri organizovaní tohto dňa. Tento rok bude deň obce na štadióne
TJ, ktorý poskytuje väčšie priestory pre účinkujúcich aj občanov, ktorým by sme chceli dať
priestor aby sa aktívne zapojili napr. so stánkami. Účasť prisľúbili rôzny známi hostia. TJ
v Rovinke nám už v minulosti pomáhala napr. pri organizovaní MDD, preto verím, že aj teraz
nám vyjdú v ústrety a budú nápomocný napr. pri skultúrnení priestorov v šatniach, aby sa naši
hostia cítili príjemne. Nakoľko sa aj športovci zúčastňujú na rokovaniach kultúrno-športovoškolskej komisie bolo by vhodné aby v nej aj oni mali svoje zastúpenie. Navrhujem preto
poslancom OZ aby sme rozšírili kultúrno-športovo-školskú komisiu o ďalšieho člena p.
Jaromíra Ručkaya. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia k bodu č. 17/:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje doplnenie člena kultúrno-športovo-školskej komisie o p. Jaroslava Ručkaya.
Za“: (8) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, JUDr. Michal Tinák, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva
Návrh bol schválený

----------------------------------------------------------------Obyvateľka Rovinky: ja som priamou susedkou p. Andrey Blahutovej, ktorej žiadosť
o odkúpenie pozemku bola dnes presunutá. P. Blahutova nemala asi 2r. zarážku na bráne
a tým nám poškodila náš rodinný dom, smetiaky si chcela dať rovno pred našu bránu, robí
nám zle. Ja by som chcela veľmi pekne poprosiť poslancov OZ aby dbali na dobre susedské
vzťahy, lebo nechceme žiť v hádke so susedmi a dobre zvážili odpredaj pozemku pred
domom p. Blahutovej. Týmto tiež dávam ústnu žiadosť o odkúpenie tohto pozemku, lebo
nechcem takto so susedmi spolunažívať.
JUDr. R. Hajdúch (poslanec OZ): nepochopil som prečo dávate žiadosť na odkúpenie toho
istého pozemku lebo podľa mňa sa takto susedské vzťahy nevyriešia.
Obyvateľka Rovinky: lebo si myslím, že zlým vzťahom treba predchádzať.
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M. Kelemenová (poslankyňa OZ): chcem poprosiť stavebnú komisiu lebo viem, že p.
Blahutová tam má nejaký stavebný zámer aby naozaj veľmi opatrne pristupovali
k posudzovaniu tohto prípadu.
----------------------------------------------------------------p. Dudoň - ja by som chcel za zväz záhradkárov prítomných poslancov aj širokú verejnosť
srdečne pozvať na organizovanú akciu „Varenie guláša“ za Obecným úradom. Zároveň chcem
povedať, že v ten istý termín ako bude deň obce sme chceli organizovať aj akciu „Výstava
ovocia“ ale to samozrejme presunieme na iný termín, o ktorom budeme včas informovať.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ): zväz záhradkárov organizuje aj ďalšiu peknú akciu
„Rovinčianska kvapka krvi“ a touto cestou chcem vyzvať zdravých ľudí, ktorý sú ochotný
pomôcť ostatným takýmto spôsobom aby sa tejto akcie zúčastnili, budeme veľmi radi.
Informácie budú ešte zverejnené na stránke obce.
JUDr. M. Tinák (poslanec OZ): táto akcia bude ešte doplnená o možnosť postúpiť ďalšie
vyšetrenia pre verejnosť.
----------------------------------------------------------------p. Račková (občianka obce) chcem upozorniť na neporiadok za Hrádzou lebo p. Ručkay
a jeho deti si tam vozia rôzny odpad, sú to hnilé a zapáchajúce veci, veľmi nechutné a na
upozornenia nereaguje. Taktiež si tam osadil 3 stromy, čo by bolo v poriadku ale v jeseni
nehrabe lístie a všetko to tam potom ostáva.
Starosta obce: tento podnet posúvam komisii verejného poriadku na prešetrenie. Viete všetko
je o ľuďoch, ktorí nerešpektujú VZN obce a vidím, že ani pekné slovo nepomáha, tak neviem
či nebudeme musieť zaviesť poriadkovú službu.
----------------------------------------------------------------p. Jecková (občianka obce) chcem sa informovať, ako je to z bývalým nájomcom p. Brichtom
v objekte Centrum obce či platí splátkový kalendár.
Starosta obce: žiaľ p. Brichta nedodržiava platobnú disciplínu a nedostavil sa ani k podpisu
notárskej zápisnice, ktorou by uznal svoj dlh voči obci tak sme nútení si dlh vymáhať súdnou
cestou.
p. Jecková (občianka obce) prečo mu potom nebol zadržaný jeho majetok, ktorý mal
v prevádzke Pizza pazza a nechali sme ho aby si to odniesol.
Starosta obce: - všetky zariadenia v prevádzke Pizza pazza boli v tak dezolátnom stave
a staré, že nemajú hodnotu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------p. Račková (obyvateľka obce): prečo už u nás v obci nemôže ordinovať MUDr. Ondraš?
JUDr. R. Hajdúch (poslanec OZ): on by mohol ale nechce
JUDr. M. Tinák (poslanec OZ): domnievam sa, že to bude spôsobené kvótami v zdravotných
poisťovniach ale je to iba jedna z možností.
Obyvateľka Školskej ul. v Rovinke: bude sa robiť oprava cesty na Školskej ul.?
Starosta obce: máme záujem o opravu a rekonštrukciu Školskej a Okružnej ulici. Všetko
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záleží od finančných možností obce. Rekonštrukciu ciest a chodníkov budeme musieť
financovať z fondov EU.
16/ Záver
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VI.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 21,10 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Július Farkaš

...............................

dátum 30.06.2015

Marcela Molnárová

...............................

dátum 30.06.2015

Zapísala: Mgr. Jana Mitrová
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