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  sp. zn. :  92/3475/2016-07/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. 7 

 

z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 14.12.2016 o 18,00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Poslanci: 5 Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha 1) 

Starosta obce: JUDr. Milan Bombala 0 Neprítomný 

Zástupca obce: Milan Kubeš 1 Prítomný 

Zapisovateľka: 1 Bc. Dana Fehérová 

Občania:  Viď. priložená listina 

 

 

PROGRAM VII. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

  

1/  Schválenie programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4/ Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017 

5/ Ţiadosť ZSD, a.s. o zriadenie vecného bremena na pozemku obce 

6/ Ţiadosť o odkúpenie pozemkov pod komunikáciou a spevnenou plochou  

(TMV stav 1, 2, 3 s. r. o.) 

7/ Ţiadosť o odkúpenie komunikácie a spevnených plôch (ROVISTAV, s.r.o.) 

8/ Ţiadosť o prenájom - prenájom nebytových priestorov v KD (Karol Duchaj)  

 - prenájom billboardu (euroAWK, spol. s r.o.) 

 - prenájom pozemku (Dušan Bartánus – Liptovská ovečka) 

 - prenájom nebytových priestorov (DIAMAT, s.r.o.) 
9/ Ţiadosť o odpustenie nájomného – RG Management, s.r.o. 

10/ Predaj neupotrebiteľného majetku podľa osobitného zreteľa - vozidlo Multikára 

11/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

12/ Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2015 a Dodatok k správe audítora 

13/ Dodatok k VZN obce Rovinka č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 

14/ Rozpočet obce na rok 2017 – 2019 

15/ Diskusia  

16/ Záver 

 

Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) pani Kelemenová, oboznámila 

prítomných, že pre chorobu starostu obce Rovinka JUDr. Milan Bombala jepodľa uznesenia č. 

72/2014 poverená viesť OZ. Privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že je prítomných päť (5) 

poslancov OZ, t.j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili poslanec JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 

Hajdúch, Marcela Molnárová, Patrik Mrva. 

Začiatok rokovania o 18.10 hod. 
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1/ Schválenie programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 

Pani Kelemenová predniesla návrh programu VII. zasadnutia OZ.  

Voči návrhu programu rokovania OZ nemal žiadny poslanec námietky.   

Poverená poslankyňa dala o návrhu hlasovať. 

 

Návrh Uznesenia k bodu č. 1/  

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v plnom znení a rozsahu, tak ako 

je uvedené v programe zasadnutia. 

 

Hlasovanie za návrh: 
 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0 / 

Zdržal sa 0 / 

Neprítomný – ospravedlnený 

(á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
  

 

2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  
 

Poverená poslankyňa navrhla  

za členov návrhovej komisie poslancov: p. Petr Kufel a p. Július Farkaš 

za overovateľov zápisnice: p. Andrej Klačan a p. Milan Kubeš 

za zapisovateľku: p. Bc. Danu Fehérovú 

a dala o návrhu hlasovať. 

  

Návrh Uznesenia k bodu č. 2/ 

Obecné zastupiteľstvo  
a) zriaďuje pre potrebu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 

b) volí členov Návrhovej komisie: Petra Kufela a Júliusa Farkaša 

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 VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva a 

jeho ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice:  Andreja Klačana a Milana Kubeša 

zapisovateľku zápisnice:    Bc. Danu Fehérovú 

 

Hlasovanie za návrh: 
 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0 / 

Zdržal sa 0 / 

Neprítomný – ospravedlnený 

(á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
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3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Pani Kelemenová požiadala p. Ing. Jozefovi Zadžoru, CSc. - hlavného kontrolóra obce 

Rovinka, aby predniesol správu“ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia.. 

 

Ing. Jozef Zadžora, CSc. prítomných informoval o plnení prijatých uznesení OZ v zmysle  

prílohy č.1 k uzneseniu č. 79/2016.  

 

Po oboznámení poslancov s kontrolou plnenia uznesení OZ, p. Zadžora, navrhol prijať 

uznesenia k tomu to bodu vo forme: 

1. OZ berie na vedomie správu o kontrole uznesení OZ; 

2. Ruší uznesenie OZ č. 40/2012; 

3. Ukladá stavebnej komisii prerokovať obsahové znenie uznesení č. 18/2015 a 25/2016 

a navrhované závery predložiť na januárové zasadnutie OZ. 

V rámci diskusie prerokovávaného bodu nemal nik z prítomných žiadne otázky.  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesení: 

 

OZ hlasovalo o návrhu zrušenia uznesenie č. 40/2012 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 3/ 

Obecné zastupiteľstvo 

Ruší uznesenie OZ č. 42/2016 

 

Hlasovanie za návrh: 
 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0 / 

Zdržal sa 0 / 

Neprítomný – ospravedlnený 

(á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

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.64/2014  

Uznesenie č.65/2014  

Uznesenie č.18/2015  

Uznesenie č.22/2016  

Uznesenie č.25/2016  

Uznesenie č.42/2016  

Uznesenie č.43/2016  

Uznesenie č.44/2016 

Uznesenie č.54/2016  

Uznesenie č.74/2016  
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Hlasovanie za návrh: 
 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0 / 

Zdržal sa 0 / 

Neprítomný – ospravedlnený 

(á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 3/ 

Obecné zastupiteľstvo  

Poveruje stavebnú komisiu prerokovaním obsahového znenia uznesení č. 18/2015 

a 25/2016 a návrhové závery predloţiť  na januárovom zasadnutí OZ. 
 

Hlasovanie za návrh: 
 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0 / 

Zdržal sa 0 / 

Neprítomný – ospravedlnený 

(á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

4/ Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017 
 

Pani Kelemenová vyzvala hlavného kontrolóra aby predniesol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 

2017. Pán Ing. Zadžora  v krátkosti informoval o pláne kontrolnej činnosti vyplývajúcej zo zákonnej 

povinnosti.  

V rámci diskusie prerokovávaného bodu nemal nik z prítomných žiadne otázky.  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesení. 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 4/ 

Obecné zastupiteľstvo  

v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p.  
a) berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017 

b) poveruje hlavného kontrolóra: 

 A) výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti, 

 B) v prípade vzniku potreby preverenia opodstatnenosti niektorých hospodárskych činností

  upraviť plán kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie za návrh: 
 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0 / 

Zdržal sa 0 / 

Neprítomný – ospravedlnený 4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 
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(á, í) Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

 

 

Bod 5 /Ţiadosť ZSD, a.s. o zriadenie  vecného bremena na pozemku obce 

 

Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania.   

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval.  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

 

Návrh Uznesenia k bodu č. 5/  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

(oprávnený z vecného bremena), ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena 

spočívajúce v povinnosti Obce Rovinka strpieť na pozemkoch registra „E“, parc. č. 

1034, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 9618 m
2
: 

a) zriadenie a uloţenie elektroenergetických zariadení; 

b) uţívanie, prevádzkovanie, údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie; 

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

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 

činnosti a činností uvedených v písm. a) a b); a to v časti podľa písm. a) a b) v rozsahu 

vyznačenom v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 189/2016 zo 

dňa 31.08.2016 vyhotoviteľ fm-geo, s.r.o, Majerníková 1/A, Bratislava a v časti podľa 

písm. c) v celom rozsahu zaťaţených nehnuteľností.  

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

 

 

Bod 6/ Ţiadosť o odkúpenie komunikácie a spevnených ploch (TMV stav 1,2,3 

s.r.o.(s.r.o. 
 

Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania.   

Pán Milan Kubeš informoval, že stavená komisia túto skutočnosť prejednávala a zobrala na 

vedomie. K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh Uznesenia k bodu č. 6/ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje so ţiadateľmi: 

- TMV stav 1 s.r.o., sídlo Svetlá 1, 811 02  Bratislava, IČO: 47 531 835 

- TMV stav 2 s.r.o., sídlo Mierová 179, 821 05  Bratislava, IČO: 47 534 028 

- TMV stav 3 s.r.o., sídlo Mierová 179, 821 05  Bratislava, IČO: 47 534 010 

uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľností pozemkov na 

obec Rovinka: pozemky parcely registra „C“ 
- p. č. 339/346, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2 821 m

2 

- p. č. 339/104, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 497 m
2 

obe zapísané na LV 2608, k. ú. Rovinka za celkovú kúpnu cenu 2,- Eur + príslušná 

sadzba DPH. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

 

 

Bod 7 / Ţiadosť o odkúpenie komunikácie a spevnených plôch (ROVISTAV, s.r.o.) 
 

Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania.   

Pán Milan Kubeš informoval, že stavená komisia túto skutočnosť prejednávala a zobrala na 

vedomie K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 7/ 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje uzavretie Kúpnej zmluvy na odkúpenie stavebného objektu SO 03 

„Komunikácie a spevnené plochy“ postavené na pozemkoch: 
- Vetva 1: pozemky parcely registra „C“, p. č. 339/181; 337/4; 335/61; 339/151; 337/15; 335/60; 

339/355; 337/11; 335/122; 337/10; 335/31; 339/346 k. ú. Rovinka 

- Vetva 2: pozemky parcely registra „C“, p. č. 339/346; 339/104, k. ú. Rovinka 

- Vetva 3: pozemky parcely registra „C“, p. č. 339/104; 339/30; 339/106; 339/165; 339/164; 

339/163, k. ú. Rovinka, 

ktoré boli kolaudované rozhodnutím č. SSÚ-109/438-2722/2016/5/HAN zo dňa 

03.10.2016 od vlastníka ROVISTAV, s.r.o, Mierová 179, 821 05 Bratislava, IČO: 43 944 

477 
 

 

Celková kúpna cena: 1,- Euro+ príslušná sadzba DPH. 
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Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
5 

Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
4 

JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

 

 

Bod č.8 /  Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov v KD (Karol Duchaj) 
 

Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania.   

Pán Andrej Klačan informoval, že bod programu bol prerokovaný vo finančnej komisii –

finančná komisia odporúča prijať toto uznesenie. 

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh Uznesenia k bodu č. 8/ 

 

Obecné zastupiteľstvo 
a) ruší Uznesenie č. 22/2016 časť b) 

 
b) schvaľuje priamym prenájmom prenájom nebytových priestorov č. 1.21, 1.23, 1.24 o celkovej 

výmere 44,08 m
2
 nachádzajúcich sa na prízemí Kultúrneho domu v Rovinke – stavba súp. č. 

76, postavenej na pozemku p. č. 4, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364 nájomcovi: 

Karol Duchaj- SideIT, Hlavná 54, 931 01  Šamorín, IČO: 50 559 711 za účelom zriadenia

 kancelárie – servis výpočtovej techniky. 

 

Cena nájmu: 200,- Eur/mes. vrátane energií. 
Doba nájmu: od 1.1.2017 do 31.12.2021. 

 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

 

 

Bod č. 8 Ţiadosť o prenájom billboardu (euroAWK, spol. s r.o.) 
 

Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania. Pán Andrej 

Klačan informoval, že bod programu bol prerokovaný vo finančnej komisii –finančná komisia 

odporúča prijať toto uznesenie.   

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje uzavretie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou euroAwk, spol. s r.o., sídlo 

Brečtanová 2, 831 01  Bratislava, IČO 35 808 683, ktorej predmetom bude prenájom 

reklamného zariadenia billboardu postavenom na pozemku registra „C“, p. č. 1015, 

druh pozemku: ostatné plochy. Doba nájmu: od 1.1.2017 do 31.12.2018 

Výška nájomného: 900,- Eur/rok. 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 
 

 

 

 

K bodu č. 8/ Ţiadosť o prenájom pozemku (Dušan Bartánus – Liptovská ovečka) 

 
Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania. Pán Andrej 

Klačan informoval, že bod programu bol prerokovaný vo finančnej komisii –finančná komisia 

odporúča prijať toto uznesenie.   

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 106/2015 so ţiadateľom: Dušan 

Bartánus, Partizánska Ľupča 206, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 48 292 699, ktorej 

predmetom bude zmena doby nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 

 

 

 

 

K bodu č. 8/ Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov( DIAMAT, s.r.o.) 

 
Pani Kelemenová vyzvala pani Mitrovú, aby oboznámila poslancov s bodom rokovania. Pán Andrej 

Klačan informoval, že bod programu bol prerokovaný vo finančnej komisii –finančná komisia 

odporúča prijať toto uznesenie.   

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 56/2012 so spoločnosťou 

DIAMAT s.r.o, sídlo Hlavná 47, 931 01  Šamorín, IČO: 36 284 114, ktorej predmetom 

bude zmena doby nájmu do 01.01.2023 a zmena výšky nájomného na 40,- Eur/m
2
/rok 

(t.j. 800,- Eurmesačne). 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 

 

 

 

K bodu č. 9/ Ţiadosť o odpustenie nájomného – RG Management, s.r.o. 

 

Pani Kelemenová objasnila situáciu, keď v priebehu predchádzajúceho OZ bola schválená 

nájomná zmluva pre Fy. RG Managment a nakoľko v rámci vtedajšieho rokovania nebol 

prítomný konateľ spoločnosti, OZ sa rozhodlo, na základe skutočnosti, že priestory určené pre 

nájom, sú k dispozícii a zariadené okamžite, OZ schválilo nájom od 01.01.2017. 

Konateľ spoločnosti žiadal odpustenie nájmu za prvé dva mesiace, až do doby otvorenia 

prevádzky.  

Pán Andrej Klačan informoval, že bod programu bol prerokovaný vo finančnej komisii –

finančná komisia neodporúča odpustenie platby nájmu. 

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje odpustenie dvojmesačného nájomného z Nájomnej zmluvy č. 98/2016 

v celkovej výške 1 200,- Eur pre spoločnosť RG Management, s.r.o, Bodrocká 9, 821 07  

Bratislava. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

1 Milan Kubeš, 

Proti 1 Andrej Klačan, 

Zdržal sa 3 Marta Kelemenová,  Július Farkaš, Peter Kufel 

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh nebol schválený 

 
 

 

 

K bodu č. 10/ Predaj neupotrebiteľného majetku podľa osobitného zreteľa - vozidlo 

Multikára 

 

Pani Kelemenová skonštatovala, že na rokovaní OZ nie je prítomná 3/5 väčšina poslaneckého zboru, 

čo je podmienkou na schválenie uznesenia, ktoré prijíma uznesenie v zmysle osobitného zreteľa. Na 
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základe uvedeného stiahla bod č.10 Predaj neupotrebiteľného majetku podľa osobitného zreteľa - 

vozidlo Multikára z programu a navrhla ho presunúť na rokovanie následného OZ. 

 

 

 

 

K bodu č. 11/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Pani Kelemenová predniesla návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2017. 

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 v termínoch: 
- 25.01.2017 

- 29.03.2017 

- 28.06.2017 

- 06.09.2017 

- 25.10.2017 

- 13.12.2017 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 

 

 

 

 

K bodu č. 12/ Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2015 a Dodatok k správe 

audítora 
 
Pani Kelemenová predniesla správu audítora. Navrhla zobrať správu audítora na vedomie. 

Pán Ing, Tomáš Káčer, ekonóm obce  doplnil  a  informoval, že správa audítora sa berie na vedomie. 

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval.. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 

a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za 

rok 2015 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 
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Návrh bol schválený 

 

 

 

 

K bodu č. 13/ Dodatok k VZN obce Rovinka 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Rovinka 

 

Pani Kelemenová predniesla návrh znenia dodatku k  VZN č. 5/2015. 

Pán Ing. Tomáš Káčer, ekonóm obce doplnil a informoval, že podnet prišiel zo strany TJ 

Rovinka. VZN 5/2015 čl. 2 ods. 4 v prvej vete: maximálna výška dotácie poskytnutej tomu 

istému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku 10.000 eur. TJ Rovinka navrhovala zvýšiť 

túto sumu na 20 000 eur. 

Pán Andrej Klačan za finančnú komisiu  odporučil neschváliť  predložený návrh.   

Pán Ing. Zadţora, CSc. hlavný kontrolór poznamenal, že šport v obci bude vždy prím, však 

nie je vypracovaný systém spolupráce, ktorý by bol podložený vypracovanými zmluvami. 

Vyjadril sa, že je potrebné stanoviť pravidlá. TJ Rovinka je podporovaná priamimy ale aj 

nepriamimy dotáciami.  

Pán Július Farkaš poznamenal, že je potrebné tieto vzťahy zmluvne podložiť. 

Pán Tomáš Káčer, ekonóm obce sa vyjadril, že TJ Rovinka by mala predkladať obci 

finančné čerpanie poskytovaných finančných prostriedkov.  

Pani Kelemenová a prítomní poslanci sa dohodli, že na najbližšom zasadnutí OZ sa budú 

venovať tomuto bodu -  užívaním majetku obce ako  aj majetku s.r.o. Kultúrno športového 

centra  obč. združením  TJ Rovinka, (zmluvné vzťahy, prevádzkové poriadky)  a následne 

dohodnú rokovanie  s TJ Rovinka . 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Rovinka
 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

0  

Proti 3 Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Milan Kubeš 

Zdržal sa 2 Július Farkaš, Peter Kufel 

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené 
 

 

 

 

K bodu č. 14/ Rozpočet obce na rok 2017 – 2019 

 

Pani Kelemenová vyzvala pána Káčera aby oboznámila poslancov s bodom rokovania.  

Pán Ing. Tomáš Káčer informoval o návrhu rozpočtu na rok 2017 až 2019. Rozpočet je 

postavený bez veľkých finančných dotácií, je predkladaný v programovom členení 13 

programov, rozpočet obsahuje textovú časť, návrh rozpočtu na rok 2017 je zostavený ako 

prebytkový. 

Pani Kelemenová požiadala hlavného kontrolóra obce o stanovisku k predloženému návrhu 

rozpočtu obce na rok 2017 a plánovanému rozpočtu na roky 2018 a 2019. 
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Pán Ing. Zadţora, CSc. konštatoval, že rozpočet je v súlade s právnymi normami, má 

pozitívny vývoj, rozpočet je vyrovnaný a prebytkový, rozpočet je predkladaný 

v programovom členení 13 programov, rozpočet bol podľa zákona vyvesený na verejnej 

tabuli.  

Záver: Hlavný kontrolór odporúča rozpočet na rok 2017 aţ 2019 prijať.  

Pán Andrej Klačan informoval, že bod programu bol prerokovaný vo finančnej komisii –

finančná komisia odporúča prijať toto uznesenie. Požiadal o navýšenie rezervy na 

enviroštúdie.  

K prerokovávanému bodu nik nediskutoval..  

Pani Kelemenová dala hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

b) schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2017 do úrovne rozpočtových poloţiek vrátane  

c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2018-2019 

d) splnomocňuje starostu obce v súlade s § 11, ods. 4, pís. b) zákona č. 369/1990 Zb., vykonávať 

zmeny rozpočtu v rozsahu jednotlivých poloţiek podľa ekonomickej klasifikácie 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

5 Marta Kelemenová, Milan Kubeš, Andrej Klačan, Július Farkaš, Peter 

Kufel 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Marcela 

Molnárová 

Návrh bol schválený 

 

 

 

 

K bodu č. 15/ Diskusia 

 

V bode diskusia nebol prerokovaný žiadny podnet zo strany poslancov. 

Prítomná občianka MUDr. Alena Štichová, logopédka, súkromné centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva LOG a Dys, t. č. so sídlom v Šamoríne požiadala 

o diskusný príspevok a informovala prítomných o podaní žiadosti o zahájenie činnosti v obci 

Rovinka. Predstavila svoju činnosť. Má záujem prenajať si priestory obce a poskytovať 

služby.  

Pani Kelemenová informovala, že dostala žiadosť súkromného centra LOG aDys o zmenu 

adresy od 1.9.2017. 

Pán Andrej Klačan navrhol návštevu v priestoroch obce.   

Pán Ing. Zadţora, CSc,  vyjadril svoju ochotu, navrhol návštevu priestorov obce k prenájmu. 

Prítomní poslanci berú na vedomie zámer centra LOG a Dys.   

Ďalej už nik nediskutoval. 

 
Nebolo prijaté žiadne uznesenie 

 

 

16/  Záver  
 

Pán Milan Kubeš zaželal na záver všetkým prítomným šťastné a veselé vianočné sviatky. 
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Poverená poslankyňa obce pani Kelemenová poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie 

VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 20,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         JUDr. Milan Bombala  

              starosta obce   

  

      

 

 

Overovatelia zápisnice:   

  

Andrej Klačan              ............................... dátum   19. 12 .2016 

 

Milan Kubeš                         ..............................  dátum    19. 12. 2016 

 

 

 

Zapísala: Bc. Dana Fehérová 

 


