
  sp. zn.: 26/2091/2017/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. 5 

 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 28.6.2017 o 18,00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:   neprítomný (ospravedlnený) 

Prítomní poslanci menovite: 7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, 

Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová , JUDr. 

Michal Tinák 

Neprítomní poslanci menovite:  2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

Zapisovateľky: 1 Andrea Belianová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Viď priložená listina 

Začiatok rokovania: 18.00 hod. 
 

 

Zástupca starostu obce Rovinka Milan Kubeš privítal všetkých prítomných. 

Skonštatoval, že prítomných je 7 (sedem) poslancov obecného zastupiteľstva, 2 (dvaja) sú neprítomní, 

ospravedlnení a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Následne prečítal program rokovania.  

 

 

PROGRAM V. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

1. Schválenie programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

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

3. Vzdanie sa mandátu starostu obce Rovinka JUDr. Milana Bombalu k 30.06.2017 

4. Návrh Náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu  

5. Určenie platu zástupcovi starostu obce Rovinka  

6. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na II. polrok 2017 

8. Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 2016 

9. Modernizácia verejného osvetlenia 

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

11. Žiadosť o odpustenie jednej mesačnej splátky nájmu v prevádzke Tutti Bambini (RG 

Management s.r.o.) 

12. Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 56/2012 dohodou a prenájom časti pozemku p.č. 

1831/6 (DIAMAT) 

13. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Centrum obce súp. č. 470 (Winners Reality s.r.o.) 

14. Žiadosť o odkúpenie stavby verejného osvetlenia (PM ROVINKA s.r.o.) 



15. Žiadosť o prenájom pozemku p.č. 329/117 a 329/54 (OZ Škôlka) 

16. Prenájom pozemku p.č. 1330/2 (Farnosť Dunajská Lužná) 

17. Dohoda  č. 1E/2017 o poskytovaní  finančného príspevku na prevádzku lekárskej služby prvej 

pomoci (ďalej  „LSPP“)  spoločnosťou Rescue-BH, s.r.o. v spádovej oblasti mesta Šamorín 

18. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku obce Rovinka  

19. Diskusia  

20. Záver 

 

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

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienku k programu obecného zastupiteľstva. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 47/2017 k bodu č. 1 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 
1. Schválenie programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

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

3. Vzdanie sa mandátu starostu obce Rovinka JUDr. Milana Bombalu k 30.06.2017 

4. Návrh Náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu 

5. Určenie platu zástupcovi starostu obce Rovinka  

6. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na II. polrok 2017 

8. Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 2016 

9. Modernizácia verejného osvetlenia 

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

11. Žiadosť o odpustenie jednej mesačnej splátky nájmu v prevádzke Tutti Bambini (RG 

Management s.r.o.) 

12. Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 56/2012 dohodou a prenájom časti pozemku p.č. 

1831/6 (DIAMAT s.r.o.) 

13. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Centrum obce súp. č. 470 (Winners Reality 

s.r.o.) 

14. Žiadosť o odkúpenie stavby verejného osvetlenia (PM ROVINKA s.r.o.) 

15. Žiadosť o prenájom pozemku p.č. 329/117 a 329/54 (OZ Škôlka) 

16. Prenájom pozemku p.č. 1330/2 (Farnosť Dunajská Lužná) 

17. Dohoda  č. 1E/2017 o poskytovaní  finančného príspevku na prevádzku lekárskej služby 

prvej pomoci (ďalej  „LSPP“)  spoločnosťou Rescue-BH, s.r.o. v spádovej oblasti mesta 

Šamorín 

18. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku obce Rovinka  

19. Diskusia  

20. Záver 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia 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. 48/2017 k bodu č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 
b) volí členov Návrhovej komisie: Andrej Klačan, Marta Kelemenová 

 
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 V. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a jeho ciele 

 

d) určuje overovateľov zápisnice: JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

zapisovateľku zápisnice: Andrea Belianová 

 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 3/ Vzdanie sa mandátu starostu obce Rovinka JUDr. Milana Bombalu k  

30. 06. 2017  
 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 49/2017 k bodu č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

a) berie na vedomie 



informáciu o písomnom vzdaní sa mandátu starostu obce Rovinka, JUDr. Milana 

Bombalu k 30. 06. 2017, ktoré bolo doručené do podateľne Obecného úradu v Rovinke 

dňa 08.06.2017 

 

b) konštatuje  

že v súlade s § 13b ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov úlohy starostu obce v plnom rozsahu plní od 01.07.2017 p. Milan 

Kubeš, zástupca starostu obce Rovinka, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu 

obce 

 

c) žiada 

zástupcu starostu obce Rovinka p. Milana  Kubeša, aby v súlade s § 48 ods. 4 zákona č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

predložil žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí (voľby 

starostu obce) predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

T: ihneď  
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 
Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

 

K bodu č. 4/ Návrh Náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu   
 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 50/2017 k bodu č. 4 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Rovinke  na základe ust. § 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p.:  

a)  b e r i e   n a    v e d o m i e      informáciu o priebehu čerpania dovolenky starostu obce 

b)  k o n š t a t u j e  ,  že starosta si nemohol vyčerpať dovolenku v rozsahu 3 dní  a na 

základe toho: 

c)  s c h v a ľ u j e   poskytnutie náhrady  platu za nevyčerpanú dovolenku starostu 

v rozsahu  3 dní. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 



K bodu č. 5/ Určenie platu zástupcovi starostu obce Rovinka 

 
Ing. Tináková v krátkosti informovala o návrhu uznesenia – z dôvodu vzdania sa mandátu starostu 

obce prechádzajú všetky jeho právomoci na zástupcu starostu obce p. Kubeša a v zmysle platnej 

legislatívy mu za toto obdobie prislúcha plat. Návrh platu zástupcu starostu bol prerokovaný finančnou 

komisiou. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

  
Uznesenie č. 51/2017 k bodu č. 5 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e     plat  zástupcovi  starostu obce Rovinka od 01. júla 2017 v zmysle § 4  ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z. z. v z. n. p. 
 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

6 JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, 

Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Milan Kubeš 

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 6/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Ing. Dubeň (hlavný kontrolór obce) informoval o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 52/2017 k bodu č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje 

ako naďalej nesplnené  nasledujúce uznesenia: 

Uznesenie č.  64/2014 

Uznesenie č.  65/2014 

Uznesenie č.  54/2016 

Uznesenie č.  84/2016 

Uznesenie č.  89/2016 

Uznesenie č.  22/2017 

Uznesenie č.  32/2017 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 



 

K bodu č. 7/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na II. polrok 

2017 
 

Ing. Dubeň informoval o návrhu uznesenia. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 53/2017 k bodu č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke po prerokovaní materiálu: 

 

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

 

b) poveruje hlavného kontrolóra obce Rovinka 

-  výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

- v prípade vzniku potreby preverenia opodstatnenosti niektorých hospodárskych    

činností upraviť plán kontrol 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 8/ Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 2016 
 

Ing. Káčer informoval o Záverečnom účte za rok 2016, ktorý bol riadne zverejnený a predložený 

poslancom obecného zastupiteľstva v materiáloch na rokovanie, prebytok navrhuje presunúť do 

rezervného fondu, čerpanie prebytku v tomto momente nenavrhuje (neskôr použiť na výstavbu školy). 

Hlavný kontrolór Ing. Dubeň, ktorý predkladá stanovisko k Záverečnému účtu, navrhuje Záverečný 

účet schváliť bez výhrad. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 54/2017 k bodu č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: 

a) Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Rovinka 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rovinka k Návrhu Záverečného účtu obce 

Rovinka za rok 2016 

 

Schvaľuje: 

a) Celoročné hospodárenie obce Rovinka za rok 2016 bez výhrad. 

b) Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia obce Rovinka za rok 2016 pre účely 

tvorby peňažných fondov vo výške 49 828,56 EUR do rezervného fondu. 



 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 9/ Modernizácia verejného osvetlenia 

 
Ing. Káčer informoval v krátkosti o  podmienkach súťaže. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 55/2017 k bodu č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje predložené súťažné podklady pre realizáciu verejného obstarávania na 

predmet zákazky: „Modernizácia verejného osvetlenia“ 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 
 

 

K bodu č. 10/ Zrušenie spoločnosti Kultúrno-športové centrum Rovinka, s. r. o. 

 
Pán Kubeš (zástupca starostu obce) navrhuje spoločnosť zrušiť, nakoľko spoločnosť nič neprodukuje 

a preto to považuje skôr za príťaž.  

Ing. Káčer ako ekonóm obce s týmto návrhom súhlasí a dodáva, že majetok spoločnosti bude 

prevedený na obec. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 56/2017 k bodu č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Súhlasí so zrušením spoločnosti Kultúrno-športové centrum Rovinka, s. r. o.,  so sídlom 

Obecný úrad 350, 900 41 Rovinka, IČO: 46 958 959, s likvidáciou ku dňu 31.7.2017 

a ustanovením p. Milana Kubeša, nar. 18.3.1970, bytom Okružná 467/22, 900 41  

Rovinka do funkcie likvidátora spoločnosti ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. 

Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. 



Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasí s odvolaním doterajšieho konateľa tejto 

spoločnosti JUDr. Milana Bombalu, nar. 9.11.1972 bytom Čerešňová 1676/11, 900 41  

Rovinka a súčasne s vymenovaním Milana Kubeša, nar. 18.3.1970, bytom Okružná 

467/22, 900 41  Rovinka, do funkcie konateľa tejto spoločnosti, ku dňu 1.7.2017. 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 
 

 

K bodu č. 11/ Žiadosť o odpustenie jednej mesačnej splátky nájmu v prevádzke Tutti 

Bambini  

 
Mgr. Mitrová vysvetlila  návrh uznesenia - táto prevádzka je každoročne v jednom letnom mesiaci 

uzavretá z dôvodu čerpania dovolenky nášho zamestnanca,  povinnej údržby a revízie detského ihriska 

a navrhla žiadosti vyhovieť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 57/2017 k bodu č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje odpustenie nájmu z  Nájomnej zmluvy č. 4/2015, ktorá bola uzavretá  so spol. 

RG Management s.r.o., Bodrocká 9, 821 07 Bratislava, IČO: 41 155 779  vo výške jednej 

mesačnej splátky. 

Odôvodnenie: uzavretie prevádzky DZC Tutti Bambini – čerpanie dovolenky a revízia 

detského ihriska  

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 
 

 

K bodu č. 12/ Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 56/2012 a prenájom časti 

pozemku parc.č. 1831/6 (DIAMAT s.r.o.)  

 
Mgr. Mitrová informovala o návrhu uznesenia – spol. DIAMAT s.r.o. požiadala o ukončenie Nájomnej 

zmluvy dohodou k 30.9.2017 z dôvodu nedostatočnej kapacity skladových priestorov a rozšírenia 

svojho sortimentu tovaru. Svoju činnosť však v našej obci neukončujú, iba sa presúvajú na Hlavnú ul. 

č. 232. Navrhuje žiadosti vyhovieť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 



 

Uznesenie č. 58/2017 k bodu č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo  

a) súhlasí s ukončením Nájomnej zmluvy č. 56/2012  so spol. DIAMATs.r.o., Hlavná 47, 

931 01 Šamorín, IČO: 36 284 114, dohodou ku dňu 30.9.2017 

 

b) ruší Uznesenie č. 89/2016 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 12/ Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 56/2012 a prenájom časti 

pozemku parc.č. 1831/6 (DIAMAT s.r.o.)  
 

Mgr. Mitrová informovala o návrhu uznesenia – pred novootvorenou predajňou na Hlavnej ul. bude 

potrebné vytvoriť aspoň 2 parkovacie státia, parkovacie státia budú vytvorené aj v areály predajne, 

avšak pri takom nápore zákazníkov, na aký sú zvyknutý to považujú za nepostačujúce. Nakoľko je 

pred budovou súp.č. 232 dostatok priestoru na ich vytvorenie, navrhuje žiadosti vyhovieť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 59/2017 k bodu č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje prenajať priamym prenájmom a uzavrieť „Nájomnú zmluvu“ na časť 

pozemku: parcela registra „C“, p.č. 1831/6, o výmere 30 m
2
, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, k.ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 364, pred objektom na Hlavnej ul. 

súp.č. 232 pre žiadateľa: 

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

za účelom zriadenia dvoch parkovacích státí.  

Doba nájmu: 5 rokov 

Nájomné: 600,- Eur/rok 
 

 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
7 

Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 



K bodu č. 13/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Centrum obce súp.č. 470 

(Winners Reality s.r.o.)  

 
Mgr. Mitrová informovala o návrhu uznesenia – priestor sa doposiaľ nepodarilo prenajať a je vhodný 

na otvorenie kancelárie, pretože má aj samostatný vchod, navrhuje žiadosti vyhovieť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

   
Uznesenie č. 60/2017 k bodu č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje priamym prenájmom: prenájom nebytového priestoru č. 2.14 o celkovej 

rozlohe 26,89 m
2 

nachádzajúceho sa v objekte „Centrum obce“ v Rovinke – stavba 

súp.č. 470, postavená na pozemku parc. č. 2, vedená na LV 364, k.ú. Rovinka za účelom 

zriadenia kancelárie pre žiadateľa: 

Winners Reality, s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 47 013 893 

Doba nájmu: 5 rokov 

Cena nájmu: 40,- Eur/m
2
/rok + energie 50,- Eur/mes. 

 

 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
6 

Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Marta Kelemenová 

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 14/ Žiadosť o odkúpenie stavby verejného osvetlenia (PM ROVINKA s.r.o.)  
 

Mgr. Mitrová informovala o návrhu uznesenia –  verejné osvetlenie na  Pivonkovej ul. bolo 

skontrolované naším zamestnancom Ing. Kufelom a je vo vyhovujúcom technickom stave, zhotovené 

podľa priloženej projektovej dokumentácie, navrhuje žiadosti vyhovieť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 61/2017 k bodu č. 14 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie stavby – „Verejné osvetlenie“, 

ktoré bolo vybudované na pozemku registra „C“, parc.č. 21122/38 až 41 a parc. č. 

21077/532, k.ú. Rovinka, v zmysle stavebného povolenia obce Rovinka č. SÚ-63-

299/2377/2013/15/Sin. zo dňa 25.06.2014  a dané do užívania kolaudačným rozhodnutím 

obce Rovinka č.SÚ-184-803/771/2014/2015/7/Sin zo dňa 12.02.2015, právoplatné dňa 

16.02.2015, od vlastníka: 

 

PM ROVINKA, s.r.o., Medená 10M, 811 02 Bratislava, IČO: 47 536 870, za celkovú 

kúpnu cenu 1,- Euro + príslušná sadzba DPH. 

 

 



Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

 

K bodu č. 15/ Žiadosť o prenájom pozemku parc. č. 329/117 a 329/54 (OZ Škôlka)  

 
Mgr. Mitrová informovala o návrhu uznesenia - súhlas so zriadením prevádzky Materskej školy už bol 

schválený Uznesením č. 10/2017, jedná sa o účelový prenájom na dobu určitú preto navrhuje žiadosti 

vyhovieť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 62/2017 k bodu č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  spôsobom hodným osobitného zreteľa žiadateľovi: 

- Občianske združenie Škôlka, Majerníková 34/A, 841 05  Bratislava 

uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov obce, 

parcely registra „C“: 

-p.č. 329/117, k.ú. Rovinka, zapísanej na LV č. 2692, o celkovej  výmere 118 m
2
, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

-p.č. 329/54, k.ú. Rovinka, zapísanej na LV č. 2692, o celkovej výmere 206 m
2
, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

za účelom uloženia NN prípojky a výstavby „Novostavba materskej školy – Škôlka 

Rovinka“ podľa rozhodnutia obce Rovinka o umiestnení stavby č. SÚ-46/226-

1316/2017/6/HAN zo dňa 29.05.2017. 

Doba nájmu: od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu do dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Cena nájmu: 1,- Euro/m
2
/rok 

Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k napojeniu na inžinierske siete, a uzatvára 

sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby objektu, ktorý bude slúžiť potrebám obce.  

 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

 

 



K bodu č. 16/ Prenájom pozemku parc. č. 1330/2 (Farnosť Dunajská Lužná) 
 

Mgr. Mitrová informovala – zámer vybudovať parkovacie státia v spolupráci s Farnosťou Dunajská 

Lužná, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti, bol už schvaľovaný Uznesením č. 32/2017. Jedná sa 

o prenájom na dobu určitú do právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia.  

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 63/2017 k bodu č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa  žiadateľovi: 
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dunajská Lužná,  Jánošíkovská 34, 900 42  Dunajská 

Lužná, IČO: 34 011 714 

uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemku parcely 

registra „C“, p.č. 1330/2, zapísanej na LV č. 364, o celkovej výmere 220 m
2
, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Doba nájmu: od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

Cena nájmu: 1,- Euro/parc.č. 

Odôvodnenie: obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesením č. 32/2017 zámer vybudovať 

spevnenú plochu na parkovacie státia. Na uvedenom pozemku budú v spolupráci 

s Farnosťou Dunajská Lužná vybudované parkovacie státia pre verejnosť – 

návštevníkov kostola, Slovenskej pošty a blízkych obchodov. 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

 

K bodu č. 17/ Dohoda  č. 1E/2017 o poskytovaní  finančného príspevku na prevádzku 

lekárskej služby prvej pomoci (ďalej  „LSPP“)   spoločnosťou Rescue-BH, s.r.o. v spádovej 

oblasti mesta Šamorín“    

 
Pán Klačan oboznámil prítomných o návrhu uznesenia a za finančnú komisiu ho navrhuje neschváliť. 

JUDr. Tinák je za viacej zdravotnej starostlivosti, upozorňuje však na lepšiu zdravotnú starostlivosť, 

lepšiu diagnostiku v hlavnom meste Bratislava, tiež z geografického hľadiska je výhodnejší pre nás 

Bratislavský kraj. Je presvedčený, že občania Rovinky z drvivej väčšiny využívajú tieto služby práve 

tam.  

Pani Kelemenová doplnila, že dohoda je výhodná pre občanov Dunajskej Stredy a Trnavského kraja, 

pre obce z okolia Bratislavy to nemá opodstatnenie. 

Ing. Tináková ešte doplnila, že žiaden zástupca obce Rovinka sa na rokovaní o výhodách tejto ponuky 

a potreby spolufinancovania nezúčastnil. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

 



Uznesenie č. 64/2017 k bodu č. 17 

 
Obecné  zastupiteľstvo :  

s c h v a ľ u j e  poskytnutie finančného príspevku na prevádzku lekárskej služby prvej 

pomoci (ďalej  „LSPP“)  spoločnosťou Rescue-BH, s.r.o., sídlo Dunajská 43/A, 931 01 

Šamorín, IČO: 46 869 042 v spádovej oblasti mesta Šamorín 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

0  

Proti 7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia nebol schválený 

 

 

K bodu č. 18/ Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku obce Rovinka  

 
Ing. Tináková oboznámila prítomných o novom Organizačnom poriadku a navrhla ho schváliť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

 
Uznesenie č. 65/2017 k bodu č. 18 

  

Obecné  zastupiteľstvo :  

b e r i e    n a   v e d o m i e   

Organizačný poriadok obecného úradu zo dňa 28.02.2017. 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, 

Peter Kufel, Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

 

 

 

K bodu č.19/ Diskusia 

 
Pani Kelemenová (poslankyňa OZ): oboznámila prítomných, že na poslednom zastupiteľstve dostala 

finančná komisia poverenie na vypracovanie odmeny pre zástupcu starostu obce. Finančná komisia 

návrh vypracovala a predkladá ho na schválenie. 

 

 

 



 

 
Uznesenie č. 66/2017 k bodu č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje odmenu zástupcovi starostu p. Milanovi Kubešovi v zmysle zásad odmeňovania čl. 3, 

ods. 5 vo výške 5.940,00 EUR. 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

6 JUDr. Radoslav Hajdúch,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, 

Marcela Molnárová,  JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Milan Kubeš 

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 Július Farkaš, Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

 
Pán Kubeš (zástupca starostu obce)  informoval o Zmluve o vzájomnej spolupráci medzi obcou 

Rovinka a UNsP Milosrdní bratia.  

JUDr. Tinák informoval o stretnutí starostov okolitých obcí v minulom roku, kde dal starosta obce 

verejný prísľub, že prispejú sumou 10.000,- EUR na nákup kvalitného sonografu pre ZRC Dunajská 

Lužná.  

Sonografický prístroj je zakúpený, je funkčný, no do dnešného dňa neboli fin. prostriedky zo strany 

obce dodané (chýba zmluva). Univerzitná nemocnica preto vyhotovila túto zmluvu. 

Pán Kubeš navrhuje posunúť Zmluvu do finančnej komisie a na ekonomické oddelenie obce Rovinka 

a navrhnúť úpravu rozpočtu. 

 

Ďalej pán Kubeš informoval o návrhu od Ing. Kufela o zriadení Obecnej polícii. 

Pán Kubeš vyzistí od starostu obce Dunajská Lužná, ako funguje obecná polícia, čo obnáša jej 

zriadenie, či bude pre nás výhodné ju zriadiť alebo nie. 

Pán Klačan doplnil, že treba urobiť analýzu, či to dokážeme potiahnuť sami, alebo urobiť zmluvu 

s Dunajskou Lužnou, aby zastrešovala aj Rovinku. 

JUDr. Tinák navrhol, že by sme im mohli ponúknuť spoluprácu napr. poskytnúť im priestory, prípadne 

zľavy na očkovaní pre príslušníkov polície a znížiť si tým hotové náklady. 

Pán Peter Kufel sa spýtal, prečo nevyužiť kamerový systém obce a poskytnúť kamerové záznamy 

polícii v Dunajskej Lužnej. 

 

Pani Kelemenová informovala o návrhu pani riaditeľky MŠ na zriadenie právnej subjektivity. Pani 

riaditeľka sa zúčastnila zasadnutia finančnej komisie, kde vysvetlila svoje dôvody (zvýšený počet detí, 

zamestnancov, flexibitilu pri vybavovaní bežných prevádzkových potrieb). Nakoľko z diskusie 

vyplynulo, že jej nie sú známe ekonomické ani personálne právne normy, finančná komisia 

neodporúča zriadenie právnej subjektivity pre materskú školu od 1.1.2018. 

 

Pani Nemešová (obyvateľka obce): 

- vyslovila, že je tiež za potrebu obecnej polície 

- žiada a prosí poslancov, aby boli viac medzi ľuďmi (účasť na akciách), aby ľudia vedeli, kto je za čo    

zodpovedný  

- informovala o probléme s parkovaním áut na chodníkoch, na uliciach  

- zberný dvor málo využívaný (odvoz trávy z hrádze)  

 

Pán Kubeš berie na vedomie tieto požiadavky. Bude sa snažiť byť viac na akciách, problém 

s parkovaním sa bude riešiť pasportizáciou (Obec vytvorí parkovacie miesta, za ktoré bude občan 



platiť, ak nebude chcieť platiť, bude musieť parkovať auto doma vo dvore. Pri nových 

nehnuteľnostiach bude musieť stavebník preukázať dostatok parkovacích miest ku každej 

nehnuteľnosti.) 

Zberný dvor je otvorený podľa otváracích hodín, je na ľuďoch, či tam odpad dajú. 

 

 

 

 

20/ Záver 

 
Rokovanie V. Obecného zastupiteľstva 2017 bolo ukončené dňa 28.6.2017 o 19:30 hod.  

 

 

 

 

  

 

 Milan Kubeš 

 zástupca starostu obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

JUDr. Radoslav Hajdúch  .............................. dátum 29.6.2017 

 

JUDr. Michal Tinák .............................. dátum 29.6.2017 
 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: 

Andrea Belianová ............................... dátum 29.6.2017 

         

 

 


