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Uznesenia  č. 1- 11 
 

z  I. mimoriadneho zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Rovinka  konaného dňa  27.01.2016 
 

 
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia : 

 

K bodu č. 1/ Schválenie programu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.   1/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program I. mimoriadne zvolaného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  

 

1/ Schválenie programu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2/   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  

3/ VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka 

4/   Ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Denné rehabilitačné centrum Včielka 

n.o.  

5/ Použitie rezervného fondu na opravu havarijného stavu „strop“ v hlavnej sále KD 

6/ Prenájom reklamného zariadenia (žiadateľ EuroAWK) 

7/ Prenájom parkovacích miest (žiadateľ Roman Méry) 

8/  Zriadenie vecného bremena (žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s.) 

9/ Doplnenie členov komisie verejného poriadku a životného prostredia 

10/   Oprava uznesenia č. 107/2015 

11/ Diskusia 

      12/ Záver 

 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

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

Uznesenie č. 2/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

A/  zriaďuje   pre potrebu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 

B) volí členov Návrhovej komisie   p. Peter Kufel, p. Milan Kubeš 
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C) ukladá Návrhovej komisii  sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie a 

predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak, aby 

sa efektívne naplnil program rokovania I. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

D) určuje overovateľov zápisnice :   p. Marta Kelemenová, p. Andrej Klačan 

               zapisovateľku zápisnice:   Mgr. Jana Mitrová 
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 3/ VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na 

žiaka školských zariadení na území obce Rovinka   

Uznesenie č. 3/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje VZN obce Rovinka  č.  1/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka  

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 4/ Ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Denné rehabilitačné centrum Včielka 

n.o. 

 

Uznesenie č. 4/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy so spoločnosťou Denné rehabilitačné centrum Včielka , n.o., 

so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, IČO 37924401, ktorá bola uzavretá dňa 01.08.2006 vznení 

Dodatku č. 1 zo dňa 01.01.2010. Zmluvný vzťah sa ukončuje ku dňu 31.03.2016. 

 

 Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    
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 K bodu č. 5/ Použitie rezervného fondu na opravu havarijného stavu „strop“ v hlavnej sále KD  

 

Uznesenie č. 5/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.000,- EUR na úhradu 

nákladov spojených s opravou havarijného stavu stropu v hlavnej sále KD v Rovinke. 

  
 Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 6/ Prenájom reklamného zariadenia (žiadateľ EuroAWK) 

 

Uznesenie č. 6/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou euroAwk s.r.o, sídlo Brečtanová č.2, 831 01  

Bratislava, ICO 35 808 683, ktorej predmetom je prenájom bilboardu nachádzajúceho sa na 

pozemku parcely registra „C“, parcelné č. 1015 k.ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 364. 

 

Cena nájmu: 750 Euro/rok, doba nájmu: do 31.12.2016 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (5)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel,  

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (1)  JUDr. Radoslav Hajdúch 

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

K bodu č. 7/ /  Prenájom parkovacích miest (žiadateľ Roman Méry)   
 

 

Uznesenie č. 7/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje prenájom časti plechového hangáru o veľkosti 135 m
2 

 podlahovej plochy, postaveného 

na pozemku parcely registra „C“ , parc. č. 50, k.ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 364, nájomcovi: 

 

Roman Méry, Rovinka 273, 900 41  Rovinka 

 

Cena nájmu: 210,- Eur/mesačne, doba nájmu: do 31.12.2016 
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Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 
K bodu č. 8/ Zriadenie vecného bremena (žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s.)   

 

Uznesenie č. 8/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 361 518, ktorej predmetom je povinnosť 

strpieť na pozemkoch 

- Parcela registra „C“, parc.č. 337/12, k.ú Rovinka, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 83 m
2
 

- Parcela registra „C“, parc.č. 339/53, k.ú. Rovinka, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 

3 861 m
2
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 

uvedených v písmenách a) a b), 

a to v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 292-7/2015, vypracovanom Radovanom     

Verčíkom – RV GEO. 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 
 

 K bodu č. 9/ Doplnenie členov komisie verejného poriadku a životného prostredia 
 

Uznesenie č. 9/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

odvoláva člena komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku  p. Richarda Dianišku. 

Dôvod odvolania -  na vlastnú žiadosť z dôvodu zmeny  trvalého pobytu mimo katastrálneho územia 

obce Rovinka. 

 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       
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Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

 

K bodu č. 10/ Oprava uznesenia č. 107/2015 

 

Uznesenie č. 10/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

opravuje Uznesenie č. 107/2015 nasledovne: 

„Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36 361 518 (budúci oprávnený z vecného bremena), 

ktorej predmetom je v povinnosti Obce Rovinka strpieť na pozemkoch registra „C“  parc. č. 

1317/38;  1319/1;  1821/3; 1784/10; 1319/39; 1319/40; 1319/41; 1319/42; 1319/43; 1319/44; 

1319/45; 1319/46; 1319/47   a to v  rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na zameranie 

vecného bremena č. 69/2015 zo dňa 20.10.2015 vyhotoviteľ Ing. Daniel Turcár 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a 

činností uvedených v písm. a) a b);“ 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

K bodu č. 11/Diskusia 

 

  

Uznesenie č. 11/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

Schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2016 v nasledovných termínoch: 

23.03.2016 

22.06.2016 

07.09.2016 

14.12.2016 
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Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (6)   Július Farkaš,  Marta Kelemenová,  Andrej Klačan, Milan Kubeš, Peter Kufel, JUDr. Radoslav       

Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

 

JUDr. Milan Bombala  

                           starosta obce  
 

 

 

Návrhová komisia :  
 

Milan Kubeš               ..................................  dátum   28.01.2016 

 

Peter Kufel                    ...................................  dátum   28.01.2016 

 

 

 

 

 


