
  sp. zn.: 26/1385/2017/POD 

 

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. 4 

 

zo IV. mimoriadne zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Rovinke,  

konaného dňa 18.5.2017 o 18,00 hod.  

v zasadačke Obecného úradu v Rovinke 

 

Starosta obce:   neprítomný (ospravedlnený) 

Prítomní poslanci menovite: 7 Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej 

Klašan, Peter Kufel, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Neprítomní poslanci menovite:  2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Zapisovateľky: 2 Andrea Belianová, Mgr. Jana Mitrová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Viď priložená listina 

Začiatok rokovania: 18.00 hod. 
 

 

 

Zástupca starostu obce Rovinka Milan Kubeš privítal všetkých prítomných.  

Zástupca starostu obce navrhuje vypustiť bod č. 9. z programu zasadnutia „Zrušenie spoločnosti 

Kultúrno-športové centrum Rovinka, s.r.o.“, nakoľko sú tam ešte právne problémy, po ich doriešení 

navrhol zaradiť tento bod do programu najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Poslanci 

obecného zastupiteľstva (ďalej aj ako „OZ“) s návrhom súhlasia. Následne prečítal program 

rokovania.  

 

 

PROGRAM IV. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

1. Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

3. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Rovinke  

4. Zánik členstva v komisiách Obecného zastupiteľstva ( Ing. Dubeň, p. Blahutová) 

5.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 5/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce Rovinka 

6.  Zvýšenie dotácie pre TJ Rovinka  

7. Výstavba modulovej základnej školy 

8. Zmena rozpočtu na r. 2017 

9. Zrušenie spoločnosti Kultúrno-športové centrum Rovinka, s. r. o. 

10. Diskusia 

11. Záver 



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

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienku k návrhu uznesenia. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 39/2017 k bodu č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  nasledovne: 

1. Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

3. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií 

Obecného zastupiteľstva v Rovinke  

4. Zánik členstva v komisiách Obecného zastupiteľstva ( Ing. Dubeň, p. Blahutová) 

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 5/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 

6. Zvýšenie dotácie pre TJ Rovinka  

7. Výstavba modulovej základnej školy 

8. Zmena rozpočtu na r. 2017 

9. Diskusia 

10. Záver 
 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
6 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
3 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh bol schválený 

 

 

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

 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 40/2017 k bodu č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 
a) zriaďuje pre potrebu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 

 
b) volí členov Návrhovej komisie: Július Farkaš, Andrej Klačan 

 
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 IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a jeho ciele 

 



d) určuje overovateľov zápisnice: Patrik Mrva, Peter Kufel 

zapisovateľky zápisnice: Andrea Belianová, Mgr. Jana Mitrová 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
6 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
3 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh bol schválený 

 

 

K bodu č. 3/ Dodatok č.  1 k Zásadám odmeňovania poslancov, predsedov a členov 

komisií Obecného zastupiteľstva v Rovinke 
 

Poslanec JUDr. Tinák prišiel na rokovanie OZ a bol prítomný na zasadnutí od 18:10. 

 

Ing. Tináková: v krátkosti informovala o rozšírení článku II o možnosť ďalšej odmeny pre zástupcu 

starostu obce. Ďalej sa dopĺňa zastupovanie a odmena pre zástupcu starostu obce pri zániku mandátu 

starostu pred uplynutím funkčného obdobia. Navrhla poslancom Dodatok schváliť. 

p. Mrva za všetkých poslancov navrhol určiť výšku odmeny zástupcovi starostu, nakoľko už dlhšie 

zastupuje p. starostu. 

Ing. Dubeň (HKO): ozrejmil prítomným problematiku odmien a platu pre zástupcu starostu v čase 

neprítomnosti starostu, taktiež ďalšej odmeny počas dlhodobého zastupovania. 

Poslanci OZ sa zhodli na zmene znenia návrhu uznesenia „ s pripomienkou, že odmenu zástupcovi 

starostu predkladá starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo“ a doplnenie uznesenia o bod b) OZ 

poverí Finančnú komisiu na vypracovanie návrhu odmeny zástupcovi starostu. 

Nikto z prítomných nemal ďalšiu pripomienku. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 41/2017 k bodu č. 3 

 

Obecné  zastupiteľstvo   
a) schvaľuje s pripomienkou, že odmenu zástupcovi starostu predkladá starosta obce alebo 

Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, predsedov 

a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Rovinke 

b) poveruje Finančnú komisiu na vypracovanie návrhu odmeny zástupcovi starostu. 

 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Návrh bol schválený 

 

 

 



K bodu č. 4/ Zánik členstva v komisiách Obecného zastupiteľstva ( Ing. Dubeň, 

p.Blahutová ) 

 
p. Kelemenová: navrhla zmenu znenia návrhu uznesenia, nakoľko pani Blahutová sa nevzdáva 

členstva v Kultúrno-športovo-školskej komisii, vzdáva sa iba funkcie rečníka na občianskych 

obradoch. Žiadosť p. Blahutovej  bola zrejme zle naformulovaná alebo pochopená. 

JUDr. Tinák: navrhol poslancom OZ, že v tom prípade netreba členov odvolávať, ale iba zobrať na 

vedomie. 

Nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 42/2017 k bodu č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie rečníka na občianskych obradoch p. Janky 

Blahutovej,           

b) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie Finančnej, obchodu a služieb 

Ing. Ľubomíra Dubeňa. 

 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

K bodu č. 5/ Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 5/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 
 

Ing. Káčer: v krátkosti oboznámil prítomných poslancov o Dodatku, zmena sa dotkne výšky dotácie 

z pôvodných 10.000,- na 30.000,- EUR čo vyplynulo z posledného zastupiteľstva. Zvýšenie je nutné 

z dôvodu prenájmu areálu futbalového ihriska TJ Rovinke a následným prenosom nákladov o údržbu 

a chod na TJ Rovinka. 

p. Mrva: sa spýtal, či sa jedná o jednorázovú dotáciu. 

p. Kubeš vysvetlil, že zmena sa bude týkať všetkých žiadateľov o dotáciu nie iba TJ Rovinka a každá 

žiadosť sa bude aj v budúcnosti posudzovať individuálne. 

Nikto z prítomných nemal ďalšie námietky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 43/2017 k bodu č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 5/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 

 

 

 

 

 



Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

K bodu č. 6/ Zvýšenie dotácie pre TJ Rovinka 

  
Ing. Káčer: v krátkosti  vysvetlil, že sa jedná o podstatné navýšenie dotácie pre TJ Rovinka, ktoré 

vyplýva z nájomného vzťahu, kde sa časť povinností čo predtým zabezpečovala obec, napr. kosenie a 

údržba preniesla na TJ Rovinka. Dotácia sa bude vyplácať postupne podľa vyúčtovaných nákladov 

kvartálne, nie raz ročne ako to bolo doposiaľ. 

p. Mrva sa spýtal, či požiadavka na dotáciu prišla aj od iných skupín.  

p. Kubeš: pokiaľ si spomínam tak rybári a poľovníci podali žiadosť, v budúcnosti ich o zmene výšky 

dotácie budeme informovať. 

Nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 44/2017 k bodu č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Rovinka z 10 000 € na 25 000 €. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 7/ Výstavba modulovej základnej školy 

  
Zástupca starostu odovzdal slovo Ing. Káčerovi, ktorý oboznámil prítomných o podmienkach súťaže 

na výstavbu modulovej ZŠ. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 165 000,- EUR s DPH. Stavbu 

súťažíme ako jeden celok bez etapizácie. Podmienkami súťaže: pri vyhodnotení ponúk uplatňujeme 2 

kritéria –  cena zákazky– váha 70% a lehota dodania – váha 30%. Od uchádzačov sa požaduje držba 

certifikátov kvality, zloženie zábezpeky, resp. bankovej záruky v sume 25 000,- EUR. Úhrada za 

dodanie stavby bude na základe 1 faktúry a to až po úplnom dokončení diela. 

p. Kelemenová: dokedy sa budú predkladať ponuky a či sa určí komisia na otváranie obálok.  

Ing. Káčer: všetko sa  bude riešiť po schválení tohto návrhu (následné kroky, na ktoré sa pýtate sú 

dané zákonom). 

p. Mrva: ako bude financovaná výstavba. 

p. Káčer: vysvetlil, že 200 000,- EUR  možno získať dotáciu z Ministerstva školstva SR(žiadosť), 

z rozpočtu 770 000,- EUR , zvyšok  z rezervného fondu. Záruka na stavbu zo zákona je tuším 5 rokov, 

5% budeme žiadať zádržné. 



p. Farkaš: z čoho je vypočítaná cena.  

Ing. Káčer: cena vyplýva  z projektovej dokumentácie. 

p. Mrva: už sú vysporiadané pozemky pod plánovanou výstavbou školy? 

p. Kubeš vysvetlil, že prebieha rokovanie s vlastníkmi pozemkov (zámena pozemkov) a na 

pozemkovom fonde je podaná žiadosť na odkúpenie pozemkov.  

JUDr. Tinák informoval o možnosti zámeny pozemkov aj  s pozemkovým fondom. 

p. Klačan mal otázku na pani riaditeľku ZŠ, či budú žiadať od obce dotáciu na vnútorné vybavenie 

modulovej základnej školy.  

Mgr. Zelenská sa vyjadrila, že financovanie samotného dovybavenia ako sú stoly, stoličky atd. bude 

škola schopná prostredníctvom občianskeho združenia Sovičky.  

p. Klačan navrhol pani riaditeľke v prípade potreby obrátiť sa so žiadosťou na školstvo - sú tam nejaké 

výzvy ohľadom dovybavenia napr. laboratórií.  

Nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 45/2017 k bodu č. 7 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje predložené súťažné podklady pre realizáciu verejného obstarávania na 

predmet zákazky: „Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka“. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 8/ Zmena rozpočtu na r. 2017 

 
Ing. Káčer v krátkosti vysvetlil  dôvody zmeny rozpočtu, podklady boli poslancom OZ zaslané 

mailom. 

p. Kelemenová: za finančnú komisiu nemám pripomienky, všetky zmeny sú opodstatnené. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 46/2017 k bodu č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2017 nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 261 581,- Eur 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 26 020,- Eur 

3. zvýšenie kapitálových príjmov o 377 000,- Eur 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o  1 114 000,- Eur 

5. zvýšenie príjmov finančných operácií o 502 000,- Eur 

 
 

 



Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klašan, Peter Kufel, 

Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 

 
 

K bodu č. 9/ Diskusia 

 
p. Kubeš prítomných informoval o stretnutí s Farnosťou Dunajská Lužná ohľadom výstavby verejného 

parkoviska za Slovenkou poštou a kostolom Rovinka, kde sa dohodli podmienky a následne bude zo 

strany Farnosti pripravená nájomná zmluva – parkovisko bude slúžiť verejnosti. Samotné financovanie 

parkoviska bude rozpočítané na m
2
. 

Ďalej informoval o parkovisku pri železničnej stanici – nájomná zmluva so spoločnosťou Protetika 

s.r.o. je pred podpisom.  

p.Klačan informoval o stretnutí s Ing. Káčerom ohľadom tendra na verejné osvetlenie. 

Z diskusie nevyplynulo prijatie ďalšieho uznesenia. 

 

10/ Záver 

 
Rokovanie IV. Obecného zastupiteľstva 2017 bolo ukončené dňa 18.5.2017 o 19:10 hod.  

 

 

 

 

  

 Milan Kubeš 

 zástupca starostu obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Patrik Mrva  .............................. dátum 19.5.2017 

 

Peter Kufel .............................. dátum 19.5.2017 
 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: 

Andrea Belianová ............................... dátum 19.5.2017 

Mgr. Jana Mitrová          ................................ dátum 19.5.2017

         

 



 


