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Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Zápisnica

č. 1

z I. mimoriadne zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného
dňa 27.01.2016
o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu
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 :
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/ Použitie rezervného fondu na opravu havarijného stavu „strop“ v hlavnej sále KD
5/ Prenájom reklamného zariadenia (žiadateľ EuroAWK)
6/ Prenájom parkovacích miest (žiadateľ Roman Méry)
7/ Zriadenie vecného bremena (žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s.)
8/ Doplnenie členov komisie verejného poriadku a životného prostredia
9/ Oprava uznesenia č. 107/2015
10/ Diskusia
11/ Záver

Na úvod zasadnutia OZ starosta obce privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že
je prítomných šesť (6) poslancov OZ, t.j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Oboznámil prítomných, že neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili poslanci p.
Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák a Patrik Mrva z dôvodu pracovných povinností.
1/ Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ. Starosta ďalej navrhol doplniť
program o bod programu „Ukončenie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou Denné rehabilitačné
centrum Včielka n.o.“. 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 I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
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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

2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce navrhol
za členov návrhovej komisie poslancov: p. Milan Kubeš a p. Peter Kufel
za overovateľov zápisnice: p. Marta Kelemenová a p. Andrej Klačan
za zapisovateľku: p. Mgr. Janu Mitrovú
a dal o návrhu hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 2/
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje pre potrebu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
B) volí členov Návrhovej komisie p. Milan Kubeš, p. Peter Kufel
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
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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
Starosta obce odovzdal slovo p. Ing. Alžbete Tinákovej, referentke za mzdy a účtovníctvo.
Ing. Alžbeta Tinákova prítomných v stručnosti informovala, že tento návrh VZN upravuje
výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa pre materskú školu a na žiaka školských
zariadení na území obce Rovinka.
Cieľom predkladaného VZN je určiť:
-

financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD,
výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy, odvody a bežnú prevádzku týchto
zariadení
lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení
deň v mesiaci, kedy územná samospráva poskytne dotáciu neštátnym zriaďovateľom a vlastným
školám a školským zariadeniam

Podkladom pre výpočet tejto dotácie - ako je uvedené v poslancom predloženej Dôvodovej
správe – jednotkový koeficient určený pre SR vychádza z výnosu dane z príjmov FO SR,
prepočítaného počtu detí a percentuálnej časti (40%) určenej na školské originálne
kompetencie na 1 prepočítaného žiaka na rok 2016.
Tento postup bol zachovaný aj pri výpočte jednotkového koeficientu pre obec Rovinka, je vo
výške 62,74 €, ktorý sa následne použil na určenie výšky dotácie pre MŠ, ŠKD a zariadenie
školského stravovania a súkromnú materskú škôlku Hrášok, ktorá je od 1.9.2015 zaradená do
siete škôl a školských zariadení. Výška dotácie je určená vo výške 88% zo stanovenej dotácie
pre obecnú MŠ. V rámci pripomienkového konania k tomuto VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Z tohto dôvodu navrhujem predmetné VZN schváliť.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 3/
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

4/ Ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Denné rehabilitačné centrum Včielka
n.o.
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 18.12.2015, bolo do podateľni OÚ doručené
oznámenie o vypovedaní Nájomnej zmluvy v znení neskorších doplnkov so spoločnosťou
Denné rehabilitačné centrum Včielka n.o.. Predmetom zmluvného vzťahu bol prenájom
nebytových priestorov v MŠ Rovinka o výmere 120 m2. Zmluva bola uzavretá 01.08.2006,
doba trvania nájmu – 12 rokov, t.j. do 31.07.2018. Tieto priestory by bolo možné obcou
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využiť na rozšírenie kapacity MŠ preto navrhol OZ schváliť uznesenie, ktorým OZ schváli
ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, tak ako o to žiada nájomca, ku dňu 31.03.2016.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 4/
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 v znení 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

5/ Použitie rezervného fondu na opravu havarijného stavu „strop“ v hlavnej sále KD
Starosta obce informoval prítomných na skutočnosť, že bol správcom kultúrneho domu
v Rovinke upozornený na posun sadrokartónovej konštrukcie v hlavnej sále kultúrneho domu.
Bola prizvaná firma, ktorá v minulom roku už opravovala predmetnú konštrukciu a tá po
odkrytí konštrukcie upozornila, že pôvodný strop KD (v skladbe slamová rákoz, omietka), na
ktorej bola sadrokartónová konštrukcia uchytená padá. Následne bol prizvaný statik na
posúdenie veci a ten po obhliadke odporučil, zdemontovať sadrokartónovú konštrukciu, obiť
pôvodnú omietku a následne opäť prizvať statika na posúdenie stavu veci a určenia ďalšieho
postupu. V tomto momente vieme s istotou povedať, že sadrokartónová konštrukcia musí byť
demontovaná, musíme obiť omietku a ak bude drevená konštrukcia strechy v poriadku (čo
posúdi statik), na túto konštrukciu môžeme zavesiť sadrokartónovú konštrukciu. Predbežná
cena nákladov je stanovená vo výške 10.000,-EUR.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 5
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
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6/ Prenájom reklamného zariadenia (žiadateľ EuroAWK)
Starosta obce v krátkosti prítomných informoval, že obecné zastupiteľstvo už v minulosti dňa

24.06.2015 Uznesením č. 57/2015 schválilo uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou
euroAwk s.r.o, ktorej predmetom je prenájom obecného bilboardu na pozemku p.č. 1015 k.ú.
Rovinka (oproti benzínovej pumpe). Na základe predmetného uznesenia bola následne
uzavretá nájomná zmluva č. 64/2015, na základe ktorej má spoločnosť euroAwk s.r.o
povinnosť uhradiť obci Rovinka nájomné za rok 2015 sumu vo výške 750,-EUR. Spoločnosť
si svoje záväzky voči obci Rovinka splnila riadne a včas. V zmysle predmetnej nájomnej
zmluvy má nájomca (do 31.05.2016) prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy
v prípade ak o to požiada. Vzhľadom na to, že obec neeviduje žiadnu inú žiadosť o prenájom
tohto bilboardu od inej spoločnosti a nájomca hradil nájomné riadne a včas navrhol, aby
obecné zastupiteľstvo vyhovelo žiadosti spoločnosti euroAwk s.r.o, a odsúhlasilo novú
nájomnú zmluvu za obdobných podmienok ako v roku 2015. T.j. nájomné 750,-EUR/rok,
doba nájmu jeden rok.
JUDr. Hajdúch (poslanec OZ) sa dotazoval, v akom štádiu je proces odstraňovania
reklamných zariadení v obci. Uviedol, že obec skrášľuje verejné priestranstvá (čistí, kosí
priestranstvá) a reklamné zariadenia špatia vzhľad obce. Je potrebné ich odstraňovať.
Starosta obce uviedol, že stavebný úrad vo veci odstraňovania reklamných zariadení postupne
koná, musí však procesne postupovať podľa stavebného zákona (tak ako pri ich povoľovaní,
tak aj pri ich odstraňovaní). Spomenul, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa zamietlo
predĺženie doby osadenia Bigboardu vedľa benzínovej pumpy, voči ktorému sa účastník
konania odvolal, teraz čakáme na rozhodnutie odvolacieho orgánu, či rozhodnutie stavebného
úradu potvrdí. Je však mylné sa domnievať, že starosta obce má právomoc nevydať stavebné
povolenie, keď stavebník spĺňa všetky zákonné podmienky pre vydanie stavebného
povolenia.
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) – predsedníčka finančnej komisie, vo veci žiadosti
spoločnosti euroAwk uviedla, že finančná komisia sa vecou zaoberala, podporujú tento návrh
a komisia odporúča žiadosti za vyššie uvedených podmienok schváliť.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 6/ :
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
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7/ Prenájom parkovacích miest (žiadateľ Roman Méry)
Starosta obce informoval prítomných: p. Roman Méry požiadal obec o prenájom časti
plechového hangáru, nachádzajúceho sa na Železničnej ulici pri cintoríne p.č. 50, vo
vlastníctve obce Rovinka pre potrebu parkovania nákladných motorových vozidiel.
Predmetná hala bola v minulosti prenajímaná TJ Rovinka a tá na základe podnájomnej
zmluvy financovala chod TJ Rovinka. V súčasnej dobe je v tejto hale skladovaný školský
nábytok. Obec usporiadala obsah hangáru tak, aby vznikol priestor pre parkovanie cca troch
motorových vozidiel, t.j. na prenájom je uvoľnených 135 m2. Pre určenie ceny nájmu sa
vychádzalo z nasledovného:
výška posledného nájmu z celého hangáru bola 840,-EUR/mes.
časť hangáru, ktorý je možné prenajať pre potreby p. Méryho predstavuje ¼ celého hangáru
840:4 =210, EUR/mes.
cena nájmu vo výške 210,-EUR/mes. bola oznámená p. Mérymu, ktorý cenu nájmu akceptoval
na základe vyššie uvedeného navrhujeme schváliť nájomnú zmluvu so žiadateľom takto:
Výška nájmu 210,-EUR/mesačne; doba nájmu do konca roka 2016;
M. Kelemenová (poslankyňa OZ) – predsedníčka finančnej komisie, uviedla, že finančná komisia sa
vecou zaoberala, podporujú tento návrh a komisia odporúča žiadosti za vyššie uvedených
podmienok schváliť.
-

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 7/ :
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom časti plechového hangáru o veľkosti 135 m2 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
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

8/ Zriadenie vecného bremena (žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s.)
Starosta obce informoval v krátkosti prítomných, že v minulosti obecné zastupiteľstvo dňa
25.02.2015 Uznesením č. 16/2015 schválilo uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., na základe ktorej sa
zmluvné strany zaviazali uzavrieť v budúcnosti Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej
predmetom bude povinnosť Obce Rovinka strpieť na pozemkoch
- registra „C“ parc. Č. 337/12 k.ú. Rovinka, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83m2
- registra „C“ parc. Č. 339/53 k.ú. Rovinka, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 3861m2
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
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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);

Pred tým, ako bolo predmetné uznesenie č. 16/2015 prijaté, vec bola prerokovaná v stavebnej
komisii a v rade obce. Na základe vyššie uvedeného Obec Rovinka uzavrela dňa 01.03.2015 so
Západoslovenskou distribučnou, a.s. Zmluvu o budúcej zmluve, (zverejnená pod č. 30/2015).
Na základe predmetnej zmluvy má obec Rovinka povinnosť pristúpiť k uzavretiu Zmluvy
o vecnom bremene (obsahom dohodnutým v Zmluve o budúcej zmluve zo dňa 01.03.2015) do
15 pracovných dní od doručenia výzvy. Výzva bola obci Rovinka doručená 12.01.2016.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 8/ :
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 m2
Parcela registra „C“, parc.č. 339/53, k.ú. Rovinka, druh pozemku: ostatné plochy o výmere
3 861 m2

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

9/ Doplnenie členov komisie verejného poriadku a životného prostredia
Starosta obce informoval, že v rámci svoje pôsobnosti obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva
predsedov a členov komisii obecného zastupiteľstva. Jedným z členov komisie verejného
poriadku a životného prostredia je p. Richard Dianiška, ktorý emailom požiadal referát
Obecného úradu, aby bol odvolaný z predmetnej komisie z dôvodu zmeny trvalého pobytu
mimo kataster obce Rovinka (odsťahoval sa do Trnavy). Vec bola prerokovaná s predsedom
komisie s p. Petrom Kufelom a odporučil žiadosti vyhovieť. Na základe vyššie uvedeného
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navrhujem prijať uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvolanie p. Dianišku
z členstva Komisie verejného poriadku a životného prostredia.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 9/ :
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
Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák
Uznesenie bolo schválené

10/ Oprava uznesenia č. 107/2015
Starosta obce prítomných informoval o dôvode opravy uznesenia č. 107/2015 a to v zmene
dátumu vyhotovenia GP č. 69/2015. V navrhovanom uznesení sa zmení dátum vyhotovenia
GP č. 69/2015 z pôvodného 28.08.2015 na 20.10.2015. Rozsah, obsah a trasovanie
zaťažených pozemkov sa nemení.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Návrh Uznesenia k bodu č. 10/ :
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
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„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák
Uznesenie bolo schválené

11/ Diskusia
M. Kelemenová (poslankyňa OZ): v rámci tohto bodu programu navrhujem prítomným
poslancom aby sme si odsúhlasili prijatie uznesenia, ktorým sa stanovia pevné termíny
riadnych zasadnutí Obecných zastupiteľstiev v roku 2016. Vo finančnej komisii sme termíny
stanovili na: 23.3.2016; 22.6.2016; 7.9.2016 a 14.12.2016 (stredy), samozrejme v prípade
potreby môže byť starostom obce zvolané aj mimoriadne zastupiteľstvo. Prítomní poslanci
nevzniesli žiadnu pripomienku preto dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 11/:
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
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

p. P. Kufel (poslanec OZ): sa dotazoval o možnosti riešenia problémov na novej Cykloceste,
ktorá obec stála nemalé peniaze; jedná sa hlavne o nepovolený prechod motorovými ale aj
inými vozidlami napr. traktormi; či by sa nedali kamery nastaviť práve na vjazd na
novovybudovanú Cyklocestu;
Starosta obce: - vieme o týchto skutočnostiach, prioritné však bolo pre obec zaviesť internet a
kamery v materskej škôlke a v základnej škole. Zadali sme objednávku na osadenie
mechanických zábran na cykloceste a osadenie kamerového systému. Vzhľadom na
ekonomické možnosti obce, v tomto roku si obec nemôže dovoliť zriadiť obecnú políciu, ale
obec v spolupráci s OO PZ Dunajská Lužná zisťuje možnosti využitia inštitútu pomocníka
PZ, prípadne na zvýšenie bezpečnosti v obci zriadiť občianske hliadky. Obrátil sa však na
poslancov a členov príslušných komisii, aby aj oni iniciatívne riešili problémy občanov
a prišli s návrhmi na riešenie.
p. Darvaš (občan Rovinky): sa sťažoval na predávanie pyrotechniky v obci, robia tam potom
z toho neporiadok; pyrotechniku predávajú aj malým deťom
Starosta obce: obec Rovinka nevydáva povolenie na predaj pyrotechniky, nemá to
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v právomoci. V rámci svojej pôsobnosti obec v decembri prijala VZN o Verejnom poriadku,
v rámci ktorého je obmedzená možnosť používať zábavnú pyrotechniku. Ak má pán Darvaš
také informácie o predaji pyrotechniky malým deťom, mal by to oznámiť na Slovenskú
obchodnú inšpekciu.
12/ Záver
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie I.
mimoriadne zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 19:15 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Marta Kelemenová

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

dátum 02.02.2016

Andrej Klačan

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

dátum

Zapísala: Mgr. Jana Mitrová
Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka
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