sp. zn. : 26/420/2017/POD

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Z á p i s n i c a č. 2
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,
konaného dňa 28.2.2017 o 18,00 hod.
v Kultúrnom dome v Rovinke
Starosta obce:

1

JUDr. Milan Bombala

Prítomní poslanci menovite:

6

Neprítomní poslanci menovite:
Zapisovateľka:
Pracovníci OÚ a občania obce:

3
1

JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Július Farkaš,
Andrej Klačan, Milan Kubeš, Patrik MrvaViď. priložená
listina
Marcela Molnárová, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák
Bc. Dana Fehérová
Viď. priložená listina

Začiatok rokovania: 18.00 hod.
PROGRAM II. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

K bodu č.1/ Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta informoval prítomných poslancov o jednotlivých bodoch programu a nik z prítomných
poslancov nevzniesol pripomienku ani doplnenie do programu.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 18/2017 k bodu č. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2016
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Prechod Základnej školy v Rovinke do právnej subjektivity od 1.1. 2018.
Prenájom hracej plochy a šatní futbalového ihriska ( nájomca TJ Rovinka)
Diskusia
Záver

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v plnom znení a rozsahu, tak ako je
uvedené v programe zasadnutia.
Hlasovanie za návrh:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný – ospravedlnený (á,í)

6 JUDr. Rastislav Hajdúch, Patrik Mrva, Andrej Klačan, Milan Kubeš,
Marta Kelemenová, Július Farkaš
0
0
3 JUDr. Michal Tinák, Marcela Molnárová, Peter Kufel
Návrh bol schválený

K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 19/2017 k bodu č. 2

Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje pre potrebu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
B) volí členov Návrhovej komisie : JUDr. Radoslav Hajdúch a Patrik Mrva
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: Marta Kelemenová a Július Farkaš
zapisovateľku zápisnice:

Bc. Dana Fehérová

Hlasovanie za návrh:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný – ospravedlnený (á,í)

6 JUDr. Rastislav Hajdúch, Patrik Mrva, Andrej Klačan, Milan Kubeš,
Marta Kelemenová, Július Farkaš
0
0
3 JUDr. Michal Tinák, Marcela Molnárová, Peter Kufel
Návrh bol schválený

K bodu č.3 / Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2016
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 20/2017 k bodu č. 3

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Rovinka za rok
2016.1
Hlasovanie za návrh:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný – ospravedlnený (á,í)

6 JUDr. Rastislav Hajdúch, Patrik Mrva, Andrej Klačan, Milan Kubeš,
Marta Kelemenová, Július Farkaš
0
0
3 JUDr. Michal Tinák, Marcela Molnárová, Peter Kufel
Návrh bol schválený

1

Príloha č.1 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

K bodu č.4/ Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Starosta predstavil návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré bolo
prijaté koncom roka 2016. Materiál k návrhu spolu s dôvodovou správou bol poslancom OZ zaslaný.
JUDr. Hajdúch: problém vidím v obchádzaní tohto poplatku developermi, napr. keď sú zaviazaní
výstavbou miestnej komunikácie
Starosta: základom je skutočnosť, že obec prijala VZN a výška poplatku ostáva nezmenená, novela
zákona vypustila odpustenie poplatku do 150 m2 úžitkovej plochy stavby a naopak prijala odpočet na
každú stavbu 60 m2, dodatok iba dáva do súladu VZN so zákonom, ktorý bol novelizovaný koncom
roka 2016
Kubeš: poplatok vo výške 25 Eur/m2 sa mi zdá veľa pri tejto zmene zákona
Starosta: výšku poplatku sme už nemohli meniť, záverečné ustanovenia zákona to neumožňujú lebo
VZN sme už mali k 1.1.2017 prijaté.
Žiaden z prítomných poslancov nemal iné pripomienky.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 21/2017 k bodu č. 4

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj2 .
Hlasovanie za návrh:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný – ospravedlnený (á,í)

5 JUDr. Rastislav Hajdúch, Patrik Mrva, Andrej Klačan, Marta
Kelemenová, Július Farkaš
0
1 Milan Kubeš
3 JUDr. Michal Tinák, Marcela Molnárová, Peter Kufel
Návrh uznesenia bol schválený

K bodu č. 5/ Prechod Základnej školy v Rovinke do právnej subjektivity od 1.1. 2018.
Starosta: oboznámil prítomných so zámerom prechodu základnej školy (ZŠ) od 1.1.2018 do právnej
subjektivity.
Riaditeľka ZŠ Mgr. Zelenská: od 1.9.2017 bude naša ZŠ plne organizovaná 9 ročná a prechod na
právnu subjektivitu si vyžaduje určité právne kroky, z ktorých prvým je súhlas obecného
zastupiteľstva, od tohto kroku bude začínať nová éra našej školy
Starosta: dnes bol doručený projekt novej modulovej ZŠ a robíme všetko preto aby sme aspoň
prízemie novej budovy sprevádzkovali od 1.9. nasledujúceho školského roka, otázkou ako by to mohlo
fungovať keď sa nám to nepodarí sa budeme zaoberať neskôr, potom budeme hľadať vhodné riešenie
JUDr. Hajdúch: mohli by sme bližšie vedieť čo pre nás znamená tento prechod ZŠ na právnu
subjektivitu
Ing. Káčer: skutočnosť, že budeme mať 9roč. ZŠ je už sám o sebe zo zákona povinnosťou prechodu
na právnu subjektivitu a my si nemôžeme vybrať lebo zákon nám to prikazuje, bude fungovať ako
rozpočtová organizácia kde štatutárom bude pani riaditeľka, napojená na rozpočet obce, čiastočne tým
odbremení administratívnu záťaž pracovníkov obecného úradu a naopak bude nevyhnuté prijať
nových zamestnancov do ZŠ, kontrolovať hospodárenie bude hlavný kontrolór obce a rada školy.
Peniaze, ktoré dostávajú od štátu na žiakov aj teraz sa im presunú na účet a každá väčšia investícia ako
2

Príloha č. 2 – Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

napr. telocvičňa bude riešená na obci.
Hlavný kontrolór obce: rozpočet školy bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo popri rozpočte obce.
Majetok, ktorý dostanú do správy ostáva naďalej majetkom obce.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 22/2017 k bodu č. 5

Obecné zastupiteľstvo
a)berie na vedomie
požiadavku Základnej školy v Rovinke o schválenie nadobudnutia právnej subjektivity;
b)schvaľuje
zámer nadobudnutie právnej subjektivity pre Základnú školu v Rovinke od 01.01.2018;
c)ukladá
vykonať všetky legislatívne, právne a ekonomické úkony tak, aby Základná škola
v Rovinke mohla fungovať ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou od 01.01.2018.

Hlasovanie za návrh:
6 JUDr. Rastislav Hajdúch, Patrik Mrva, Andrej Klačan, Milan Kubeš,
Marta Kelemenová, Július Farkaš
0
0
3 JUDr. Michal Tinák, Marcela Molnárová, Peter Kufel
Návrh uznesenia bol schválený

Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný – ospravedlnený (á,í)

K bodu č. 6/ Prenájom hracej plochy a šatní futbalového ihriska ( nájomca TJ Rovinka)
Starosta: kontrolór obce už v minulosti poukazoval na užívanie majetku obce – futbalového
ihriska a šatní bez právneho podkladu, preto bola vyvinutá aktivita na uzatvorenie nájomnej
zmluvy s TJ Rovinka. Keďže ide o symbolický nájom budeme musieť prijať uznesenie podľa
osobitného zreteľa. Navrhujem preto nateraz prijať iba zámer s prenájmom podľa osobitného
zreteľa a do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť zmluvu a uznesenie na konkrétny subjekt.
Žiaden z prítomných poslancov nemal pripomienky.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 23/2017 k bodu č. 6

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí so zámerom prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa:
a)
pozemok registra parcely „C“ , p.č. 1017, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 221 m
b)
pozemok, ktorý je odčlenený od pozemku registra „C“, p.č. 1018/53
2

3

Príloha č. 4 – snímka z katastrálnej mapy s vyznačeným pozemkom, ktorý je predmetom nájmu; parcelné číslo
a presná výmera pozemku bude určená po vypracovaní geometrického plánu;

c)
stavba, súpisné číslo 443, postavená na parcele č. 1017, druh stavby šatne, všetko
v k.ú. Rovinka evidované na LV 364.
Hlasovanie za návrh:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný – ospravedlnený (á,í)

6 JUDr. Rastislav Hajdúch, Patrik Mrva, Andrej Klačan, Milan Kubeš,
Marta Kelemenová, Július Farkaš

0
0
3 JUDr. Michal Tinák, Marcela Molnárová, Peter Kufel
Návrh uznesenia bol schválený

K bodu č. 7/ Diskusia
p. Mrva: požiadal prítomných poslancov o určenie termínu stretnutia v súvislosti s
pripravovaným územným plánom ešte pred plánovaným stretnutím so spracovateľmi.
Starosta spolu s p Kubešom: stavebná komisia bude mať rokovanie na stavebnom úrade v
tomto týždni a následne si vytýčime termín stretnutia a dáme si vedieť aspoň týždeň dopredu
aby sa každý z poslancov mohol pripraviť a zariadiť si čas. Starosta s návrhom súhlasí.
Z diskusie nevyplynulo žiadne prijatie uznesenia.

8/ Záver
Rokovanie II. Obecného zastupiteľstva 2017 bolo ukončené dňa 28.2.2017 o 18.50 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Július Farkaš

.................................. dátum 28.2.2017

Marta Kelemenová

................................... dátum 28.2.2017

Zapísala:
Bc. Dana Fehérová

.................................. dátum

28.2.2017

