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                                                                                             Sp.zn. 92/1464/2016-3/UK1 

 

 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o   v  R o v i n k e 

 

Z á p i s n i c a     č.  3 
 

z mimoriadne zvolaného III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 

25.05.2016  

o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

 

Poslanci OZ prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny  (príloha č. 1) 

            Starosta obce:    neprítomný (ospravedlnený) 

Zapisovateľka:  Jana Somolániová   

Občania – viď prezenčná listina  

 

Program zasadnutia :   
 

1/ Schválenie programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2/   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  

3/ VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi 

4/ Predloženie žiadosti Ministerstvu životného prostredia SR o nenávratný finančný 

príspevok na výstavbu a vybavenie zberného dvora 

5/ Diskusia 

6/ Záver 

 

Na úvod zasadnutia OZ zástupca starostu obce – poslanec OZ Milan Kubeš privítal 

všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomných sedem (7) poslancov OZ, t.j. obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Oboznámil prítomných, že starosta obce je neprítomný z dôvodu hospitalizácie. 

Neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili poslanci p. Andrej Klačan a JUDr. Michal Tinák.  

 

 

1/ Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 

Zástupca starostu  predniesol návrh programu zasadnutia OZ. Žiadny poslanec OZ nevzniesol iný 

návrh na doplnenie programu ani inú pripomienku, tak dal zástupca starostu o ňom hlasovať. 

 

Návrh Uznesenia k bodu č. 1/  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  

1/ Schválenie programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2/   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  

3/ VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi 

4/ Predloženie žiadosti Ministerstvu životného prostredia SR o nenávratný finančný príspevok na 

výstavbu a vybavenie zberného dvora 

5/ Diskusia 

6/ Záver 
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Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Peter Kufel,  

Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Andrej Klačan,  JUDr. Michal Tinák 

Návrh bol schválený    

 

 

 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  

 

Zástupca starostu obce  navrhol  

za členov návrhovej komisie poslancov: p. Peter Kufel, p. Marcela Molnárová 

za overovateľov zápisnice: p. Július Farkaš, p. Marta Kelemenová 

za zapisovateľku: p. Jana Somolániová 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh Uznesenia k bodu č. 2/ 

Obecné zastupiteľstvo   

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

B) volí členov Návrhovej komisie   p. Peter Kufel,  p. Marcela Molnárová 

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 III. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

D) určuje overovateľov zápisnice :   p. Július Farkaš, p. Marta Kelemenová 

               zapisovateľku zápisnice:   Jana Somolániová 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Peter Kufel,  

Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Andrej Klačan,  JUDr. Michal Tinák 

Návrh bol schválený    

 

 

3/  VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi  

 

Zástupca starostu obce  prítomných informoval, že predmetné VZN je potrebné prijať, nakoľko od 

1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č.79/2015 o odpadoch, ktorý ukladá povinnosť od 1. 

júla 2016 zaviesť rozšírenú povinnosť výrobcov vyhradeného výrobku, ktorí znášajú finančné 

náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou 

a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu. 

Výrobcami vyhradeného výrobku sú:  výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, 

výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.  

Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie vyhradených povinností prostredníctvom 

Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obec Rovinka uzatvorila zmluvu so spoločnosťou NATUR 

– PACK a.s., Bratislava. 
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Zodpovednosť výrobcov za obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov a skla, sa pri 

zodpovednom triedení komunálneho odpadu občanmi prejaví na znížení nákladov obce, čo 

ovplyvní výšku poplatku za odpady v budúcom období. 

Nový zákon o odpadoch zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpadové pneumatiky. Zberný 

dvor preto nie je oprávnený ich odoberať. Konečný používateľ pneumatiky je povinný ju 

odovzdať distribútorovi pneumatík. 

Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu pre obyvateľov obce – fyzické 

osoby na zbernom dvore je bezplatné okrem odovzdávania DSO, ktorého výška je stanovená vo 

VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0,05 

EUR/kg). Prevádzka Zberného dvora Rovinka je zabezpečená obcou Rovinka. 

Dňom účinnosti VZN č.2/2016 sa ruší VZN č.11/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom v 

celom rozsahu.  

Pripomienku zaslala jedna obyvateľka (Miroslava Micháľová), ktorá odporúčala stanoviť 

množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu na jedného občana v kg. Podľa nového 

zákona č.79/2015 o odpadoch sa zmenila definícia drobného stavebného odpadu. Upustilo sa od 

vyjadrenia množstva DSO v m
3
 alebo v kg.  

 

Nikto nevzniesol inú pripomienku, tak dal zástupca starostu o návrhu uznesenia hlasovať: 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje VZN obce Rovinka  č.  2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Peter Kufel,  

Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Andrej Klačan,  JUDr. Michal Tinák 

Návrh bol schválený    

 

 

4/ Predloženie žiadosti Ministerstvu životného prostredia SR o nenávratný finančný príspevok 

na výstavbu a vybavenie zberného dvora 

 

Zástupca starostu obce  prítomných informoval, že obec Rovinka chce rozšíriť a dovybaviť 

zberný dvor v Rovinke v zmysle zákona. Nakoľko je to finančne nákladné, obec chce požiadať 

o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia. Celkové náklady sú vo 

výške 397 094,96 €, pričom spolufinancovanie obce musí byť 5% z celkových nákladov, t.j. 

20.000,- €. 

Čo sa týka rozpočtovej položky stavby, ide o inžinierske siete (prístupová/nájazdová cesta). 

 

Zástupca starostu  dal hlasovať o návrhu uznesenia: 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 4/ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy OPKŽP-PO1-SC111-

2016-10 na realizáciu projektu „Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie 

a realizácia zberných dvorov“ 
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b) spolufinancovanie projektu žiadateľom  vo výške 20.000,00,-EUR 

c) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce Rovinka Obecné zastupiteľstvo  

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Peter Kufel,  

Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Andrej Klačan,  JUDr. Michal Tinák 

Návrh bol schválený    

 

 

4/  Predloženie žiadosti Ministerstvu životného prostredia SR o nenávratný finančný príspevok 

na výstavbu a vybavenie zberného dvora 

 

Marta Kelemenová (poslankyňa OZ, predsedkyňa finančnej komisie) sa vyjadrila, že nakoľko sú 

kapitálové výdavky v rozpočte na r. 2016 už dosť vysoké, termín realizácie výstavby zberného 

dvora by bol až v r. 2017, inak to obec nebude vedieť vyfinancovať. Navrhla prijať o termíne 

realizácie daného projektu uznesenie. 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 4 

Obecné zastupiteľstvo odporúča termín realizácie projektu „Zberný dvor Rovinka – dostavba, 

dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ od r. 2017 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Peter Kufel,  

Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Andrej Klačan,  JUDr. Michal Tinák 

Návrh bol schválený    

 

   

5/ Diskusia  
 

p. Ladislav Darvaš st. (občan obce Rovinka) opakovane upozornil na 2 kopy odpadu pri hrádzi za 

ihriskom. Dotazoval sa, prečo nie je lekáreň dostatočne zásobovaná, potrebné lieky (inzulín) 

objednávajú a musí opakovane prísť do lekárne za dva dni. Taktiež sa dotazoval, prečo je 

cyklotrasa prerušená. 

 

JUDr. Radoslav Hajdúch (poslanec OZ) ohľadom zásobovania lekárne uviedol, že lekáreň bežne 

nedrží všetky druhy inzulínu, nakoľko ich je až 220 druhov. Nakoľko ide o drahé lieky, ktoré sa 

objednávajú zo zahraničia, dodanie trvá 1-2 dni. Je možnosť dohody s obsluhujúcim personálom 

v lekárni, že bude daný druh lieku odoberať pravidelne, dohodnú si termín prevzatia a lieky bude 

mať vždy k danému dátumu nachystané. 

JUDr. Hajdúch navrhol p. Darvašovi členstvo v komisii verejného poriadku, čo p. Darvaš 

odmietol. 

 

Milan Kubeš (poslanec OZ) ohľadne prerušenia cyklotrasy informoval, že daný úsek tak 

vyhodnotil p. Ing. z dopravnej polície, nakoľko to bolo najjednoduchšie riešenie. Inak by to 
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muselo byť riešené ako križovatka (so semaformi...) 

 

Ing. Monika Véghová (občan obce Rovinka) sa dotazovala, prečo obec Rovinka nemá obecnú 

políciu, keď sa v Rovinke tak enormne kradne a kedy bude pokosená hrádza – nech dá obec 

podnet na povodie Dunaja. 

 

p. Marta Kelemenová (poslankyňa OZ)  sa vyjadrila, že kradne sa všade. Na obecnú políciu musí 

mať obec dostatok finančných prostriedkov.  

 

 

6/  Záver 

 

Zástupca starostu, p. Milan Kubeš, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie III. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 19,00 hod.  

 

 

 

 

         JUDr. Milan Bombala  

              starosta obce   

 

 

 

 

  

                v zastúpení  

               Milan Kubeš 

        zástupca starostu obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

  

Július Farkaš    ............................... dátum   02.06.2016 

 

Marta Kelemenová      ............................... dátum    02.06.2016 

 

 

 
Zapísala: Jana Somolániová 

Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka  
 


