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   Sp. zn. 19/3452/2018/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. 8 
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 12.9.2018 o 18.00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, 
Andrej Klačan, Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Neprítomní poslanci menovite:  3 
JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela 
Molnárová 

Zapisovateľka:  Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania 18.10 hod. 
 

Starosta obce Rovinka privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomných 6 
poslancov Obecného zastupiteľstva, t.j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Svoju neúčasť 
na zasadnutí ospravedlnila pani poslankyňa Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák a JUDr. 
Radoslav Hajdúch. 

 
PROGRAM VIII. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
1. Schválenie programu VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Predaj a prenájom obecného majetku: 

- predaj pozemku parc.č. 21300/259 (vyhodnotenie priameho predaja p. 
Almasy) 

- prenájom pozemku parc.č. 1728/13 (p. Adam Korený) 
- prenájom nebytového priestoru v MŠ (Slovak Telekom a.s.) 
- prenájom nebytového priestoru v KD ( DIANA SHOP, s.r.o.) 
- prenájom nebytového priestoru v objekte Centrum obce (LOGaDYS) 

5. Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 
6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
7. Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2018 
8. Zverenie majetku do správy základnej školy 
9. Rôzne 
10. Záver 

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

Starosta informoval o bodoch navrhnutých do programu rokovania VIII. OZ a následne 
prečítal program rokovania. 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č.67/2018 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne 
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1. Schválenie programu VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Predaj a prenájom obecného majetku: 

- predaj pozemku parc. č. 21300/259 (vyhodnotenie priameho predaja p. Almasy) 
- prenájom pozemku parc. č. 1728/13 (p. Adam Korený) 
- prenájom nebytového priestoru v MŠ (Slovak Telekom a.s.) 
- prenájom nebytového priestoru v KD ( DIANA SHOP, s.r.o.) 
- prenájom nebytového priestoru v objekte Centrum obce (LOGaDYS) 

5. Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 
6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
7. Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2018 
8. Zverenie majetku do správy základnej školy 
9. Rôzne 
10. Záver 

Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

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

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 68/2018 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Andrej Klačan, 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 VIII. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva a jeho ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Eva Zemanovičová, Peter Kufel 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Starosta vyzval Hlavného  kontrolóra obce, aby prítomných informoval o plnení prijatých 
uznesení z predchádzajúceho obdobia.(Príloha č. 1 k Uzneseniam z VIII. OZ). 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 69/2018 k bodu č.3 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
Berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako 
naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia: 
 
Uznesenie č. 54/2016 
Uznesenie č. 70/2017 
Uznesenie č. 108/2017 
Uznesenie č. 47/2018 
Uznesenie č. 48/2018 
Uznesenie č. 53/2018 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/Predaj a prenájom obecného majetku: predaj pozemku parc. č. 21300/259 
(vyhodnotenie priameho predaja p. Almasy) 
 

Starosta vyzval pani Mgr. Mitrovú (zamestnanec OÚ), aby prítomných informovala o tomto 
bode rokovania. 
Po zverejnení  zámeru predať pozemok obce p.č. 21300/259, kúpna cena určená znaleckým 
posudkom bola určená vo výške 14 800,- Eur. Do termínu predkladania ponúk (do 16.7.2018 
do 16:00 hod). boli na Obecný úrad doručené celkovo 2 žiadosti, z toho jeden žiadateľ dal 
vyššiu ponuku a voči obci nemal evidované žiadne podlžnosti, druhý žiadateľ ponúkol nižšiu 
cenu ale obec voči nemu eviduje splatné pohľadávky preto mu bola žiadosť v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce vrátená. Na základe kritéria výberu žiadateľov o odpredaj 
majetku bol referátom doporučený pán Almasy.  
Pán Klačan /poslanec/ upresnil, že sa jedná o pozemok na Astrovej ulici, pozemok bol 
prenajatý rodinami, kde si urobili detské ihrisko. Obec oslovila developera pre vytvorenie 
relax zóny. Peniaze získané z predaja pozemku sú účelovo viazané na vybudovanie 
zázemia pre obyvateľov Astrovej ulici. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 70/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje v súlade s Uznesením č. 70/2017 v ňom schválených podmienok uzavretie „Kúpnej 
zmluvy“, ktorej predmetom bude prevod majetku obce - pozemku parcely registra „C“, parc. č. 
21300/259, druh pozemku: ostatné plochy odčleneného Geometrickým plánom č. 100/2017 od 
par. č. 21077/110 v k. ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 364 o výmere 209 m2 víťazným 
záujemcom: 
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Ľuboš Almásy nar. 23.08.1976, bytom Karloveská 13, 841 04 Bratislava a Mgr.  Miroslava 
Almásy nar. 19.05.1974, bytom Astrová 810/21, 900 41 Rovinka do BSM, za celkovú kúpnu cenu 
15.300,- Eur. 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Predaj a prenájom obecného majetku: prenájom pozemku parc. č. 1728/13 (p. 
Adam Korený) 
 

Starosta doplnil, že sa jedná o pozemok na Školskej ulici, hlasovanie bude prebiehať 
s ohľadom na osobitý zreteľ, vyzval pani Mgr. Mitrovú, aby prítomných informovala o tomto 
bode rokovania.  
Jedná sa o opakovane predloženú žiadosť p. Korenného, prechod k jeho pozemku 
s garážou, nakoľko sa nevedel dohodnúť s vlastníkom  susedného pozemku p. Valentovičom  
ohľadom prechodu. 
Pán Mrva /poslanec/ požiadal doplniť do znenia uznesenia „Výpovedná lehota: 1 mesiac“ 
v prípade ak by sa na Školskej ulici začala realizovať jej prestavba. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 71/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

- parcely registra „C“, parc. č. 1728/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o rozlohe 12 
m2, zapísaná na LV č. 364, k. ú. Rovinka, pre žiadateľa: 

Adam Korený, nar. 3.2.1995, Krátka 270/2A, 900 41 Rovinka 

Doba nájmu: 5 rokov od podpisu zmluvy 

Výpovedná lehota: 1 mesiac 

Cena nájmu: 10,- EUR/m2/rok 

Odôvodnenie: pozemok tvorí prechod a prejazd ku garáži p. Adama Koreného, bytom Krátka 
270, Rovinka (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ už v minulosti požiadal obec Rovinka o kúpu tohto 
pozemku - parc. č. 1728/13, ktorú Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a neschválilo na svojom 
VIII. zasadnutí v r. 2017. Podmienkou prenájmu je: na prenajatom pozemku nevykonávať žiadne 
stavebné úpravy. 

Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 4/ Predaj a prenájom obecného majetku: prenájom nebytového priestoru v MŠ 
(Slovak Telekom a.s.) 
 

Starosta požiadal pani Mgr. Mitrovú aby informovala prítomných o bode rokovania.  
Jedná sa o malé  technické priestory v budove MŠ, ktoré boli prenajímané Slovak Telekomu 
a.s. na účely serverovne. Dňa 21.8. 2018 požiadala spol. Slovak Telekom a.s. o predĺženie 
nájomnej zmluvy č. 178/2013. Obec nevie inak tieto priestory využiť, referát majetku 
odporúča prenajatie týchto priestorov na ďalších 15 rokov.  
Pán Klačan /poslanec/ doplnil, že sa jedná o priestor v pivnici, pre deti v MŠ nie je 
umiestnenie servera nebezpečné. Tento bod rokovania ako aj tie predošlé body týkajúce sa 
majetku obce bol komunikovaný na zasadnutí finančnej komisie. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 72/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

- nebytový priestor č. 1, 2 a 3 na prízemí polyfunkčného objektu v Rovinke, ul. Sadová č. 206/7, 
o celkovej výmere 27,27 m2 postavenom na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 791, 
zapísaný na LV 1448, k. ú. Rovinka, pre žiadateľa: 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 

Doba nájmu: od 01.01.2019 do 31.12.2033 

Cena nájmu: 40,- EUR/m2/rok  

Odôvodnenie: prenajaté miestnosti sú pre obec Rovinka nevyužiteľné a už dlhodobo sa 
prenajímajú spol. Slovak Telekom a.s., ktorá v nich má umiestnené technické zariadenia na 
internetové pokrytie celej obce. 

Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
 
K bodu č. 4/ Predaj a prenájom obecného majetku: prenájom nebytového priestoru v KD  
(DIANA SHOP, s.r.o.) 
 

Starosta obce požiadal pani Mgr. Mitrovú, aby prítomných informovala o bode rokovania. 
DIANA SHOP, s.r.o. prejavila záujem o pokračovanie prenájmu nebytových priestorov, ktoré 
má doteraz v nájme v KD pre účely prevádzkovania športových aktivít. Nakoľko sa nám tento 
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nájomca osvedčil a neboli s ním žiadne problémy a tieto služby si našli záľubu u širokej 
verejnosti referát majetku odporúča žiadosti vyhovieť.  
Pán Klačan /poslanec/ doplnil, že sa jedná o priestory Fitnes centra v Kultúrnom dome. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 73/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
nebytové priestory č. 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19 a 1.20 o celkovej výmere 126,31 m2 na 
prízemí stavby Kultúrneho domu súp. č. 76, postavenej na pozemku parcely registra „C“, parc. 
č. 4, zapísanej na LV 364, k. ú. Rovinka, pre žiadateľa: 
 
DIANA SHOP, s.r.o., Hlavná 583, 900 41 Rovinka, IČO: 46 094 318 
 
Doba nájmu: od 01.02.2019 do 31.01.2024 
 
Cena nájmu: 570,- EUR/ mes. vrátane energií  
 
Odôvodnenie: uvedené nebytové priestory sa už dlhodobo prenajímajú za účelom športových 
aktivít, nakoľko si tieto služby našli obľubu u širokej verejnosti je v záujme obce aby ostali 
zachované, nájomca má priestory prispôsobené tomuto účelu. 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č.4/ Predaj a prenájom obecného majetku: prenájom nebytového priestoru v objekte 
Centrum obce (LOGaDYS) 
 

Starosta obce požiadal pani Mgr. Mitrovú aby prítomných informovala o bode rokovania. 
Nebytový priestor č. 2.11 mala v prenájme na základe nájomnej zmluvy spol. SuperJazyk 
s.r.o., ktorá žiada o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou. Pani Mgr. Mitrová  upozornila, že 
je potrebné hlasovať najprv za ukončenie nájmu jednej spoločnosti v daných priestoroch 
a potom odsúhlasiť zámer opätovného prenajatia priestorov. 
Žiadosťou o prenájom o tieto priestory prejavila záujem nezisková spoločnosť LOGaDYS, 
(poradenské  špeciálno-pedagogické centrum pre deti), prenajať si ďalšie priestory. 
Starosta obce doplnil, že sa jedná o logopedické centrum, ktoré povodne sídlilo v Šamoríne. 
Pôvodné znenie návrhu uznesenia bolo rozdelené a schvaľované  v dvoch častiach A) a B).  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať – časť A). 
 
Uznesenie č. 74/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
A) schvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy č. 18/2015 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve so spol. 
SuperJazyk, s.r.o., Rovinka č. 470, 900 41 Rovinka, IČO: 47 721 413 dohodou ku dňu 31.10.2018 
Hlasovanie za návrh: 
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Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 

Následne dal starosta hlasovať o časti B) tohto uznesenia.  
Uznesenie č. 75/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 

B) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

- nebytový priestor č. 2.11 o výmere 13 m2 na 2NP stavby Centrum obce súp. č. 470, postavenej 
na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 2, zapísanej na LV 364, k. ú. Rovinka, pre žiadateľa: 

LOGaDYS n.o., Slnečnicová 450/2, 931 01 Šamorín, IČO: 45 742 308 

Doba nájmu: do 31.08.2022 
Cena nájmu: 60,- EUR/ mes. vrátane energií  
Odôvodnenie: nezisková organizácia LOGaDYS prevádzkuje v budove Centrum obce špeciálno 
– pedagogické poradenstvo pre deti z obce Rovinka a najbližšieho okolia. O tieto služby je zo 
strany rodičov veľký záujem a doteraz prenajaté priestory pre ďalší rozvoj a zachovanie tohto 
centra nepostačujú. 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 5/ Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 
 

Starosta obce vyzval Ing. Káčera (zamestnanec OÚ), aby prítomných informoval o tomto 
bode rokovania.  
Po vykonaní auditu účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát k 31.12.2017) 
a konsolidovanej účtovnej závierky (konsolidovaná súvaha, výkaz ziskov a strát 
k 31.12.2017), sa robili súbežne. Audit bol v súlade so zákonom, bez zistených nedostatkov, 
bez významnej chyby. Výrok audítora sa berie na vedomie. 
Pán Klačan /poslanec/ doplnil, že uvedený bod bol rokovaný vo finančnej komisii 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 76/2018 k bodu č.5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie: 
a) Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Rovinka k účtovnej závierke za 

rok 2017 
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b) Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Rovinka ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2017 

Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
 

Starosta obce vyzval Ing. Káčera, aby prítomných informoval o tomto bode rokovania. 
Ing. Káčer uviedol niekoľko zmien ktoré nastali: 
- Splácanie čerpanej pôžičky  nebolo realizované -  vznikla úspora  
- Parkovisko pri kostole – výstavba  sa tento rok nebude realizovať; 
- Oprava rozhlasu na Okružnej ulici – navýšenie kapitálových výdavkov; 
- Zvýšené výdavky na LOGaDYS a súkromnú MŠ; 
- Výdavky za stravovanie dôchodcov – zvyšuje sa záujem občanov o túto službu; 
- Rekonštrukcia chodníkov v obci; 
- Rekonštrukcia ŠJ a jedálenskej časti; 
- Finančný príspevok pre základnú organizáciu  ZO SZZ Rovinka  - 1000 eur; 
Ing. Káčer upresnil úpravu súm jednotlivých finančných položiek oproti pôvodnému zneniu v 
návrhu uznesenia. Hospodárenie s rozpočtom je stále prebytkové. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 77/2018 k bodu č.6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2018 nasledovne: 
 1. zvýšenie bežných príjmov o 50 000,00 € 

 2. zvýšenie bežných výdavkov o 113 412,00 € 
 3. zníženie kapitálových výdavkov o 69 099,00 € 
 4. zníženie výdavkových finančných operácií o 36 600,00 € 
     5.  zvýšenie kapitálových príjmov o 15 500,00 €  
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa rozpočtu k 30.6.2018 
 

Starosta obce vyzval Ing. Káčera, aby prítomných informoval o tomto bode rokovania. 
Raz za ½ roka sa vyhodnocuje čerpanie programového rozpočtu, sú vyhodnocované 
niektoré ukazovatele. Monitorovacia správa toto všetko zohľadňuje. 
Pán Klačan /poslanec/ informoval, že bližšie sa týmito položkami zaoberali detailnejšie na 
zasadnutí finančnej komisie.  
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Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 78/2018 k bodu č.7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie: 
a) čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 
b) monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2018 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 

 
 
K bodu č. 8/ Zverenie majetku do správy základnej školy 
 

Starosta obce vyzval Ing. Káčera, aby prítomných informoval o tomto bode rokovania. 
Po vzniku rozpočtovej organizácie ZŠ, je nutný vzájomný presun majetku, dostavala sa nová 
modulová ZŠ, t.č. je skolaudovaná. Ďalej do správy majetku ZŠ bude zverený digitálny 
rozhlas a multifunkčné ihrisko. 
Starosta pripomenul, že pozemky za školou sú určené  na výstavbu školského areálu. 
Pozemky sa budú vysporiadavať. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať 

 
Uznesenie č. 79/2018 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
zveruje do správy rozpočtovej organizácie Základná škola,  Školská 266, Rovinka so sídlom 
Školská 266, 900 41 Rovinka, IČO: 51099021 nasledovný majetok obce: 
 - modulová základná škola (inv.č. B/0141) 
 - digitálny rozhlas (inv.č. D/0010) 
 - multifunkčné ihrisko (inv.č. 118) 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Andrej Klačan, 
Patrik Mrva, Jozef Bartaloš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 9/Rôzne  
 
Pán Kufel /poslanec/ upozornil na nedokončenú opravu dvoch kanalizačných poklopov na Školskej 
ulici, ktoré sú veľkou prekážkou v bezpečnom prejazde ulicou. Požiadal o venovanie pozornosti 
tomuto problému. 
Oprava je realizovaná spol. BVS a.s. 
 
Ing. Káčer informoval: 
- Kompletná oprava Školskej ulici je možná v 2 variantoch: komplexná oprava cestného telesa 
s chodníkmi a položenám káblov osvetlenia do zeme, alebo rýchly variant nie tak komplexný. 
Starosta obce bližšie informoval o prognóze výstavby danej lokality. 
 
Ďalej sa diskutovalo o možnosti právnej subjektivity MŠ. P. Molko /občan/ predseda ZRPŠ v MŠ sa 
informoval na skutočnosť, prečo MŠ nenadobudla právnu subjektivitu.  
 
Občianka sa informovala na chodníky na ulici Jazerná, Astrová ul.  
Pán Klačan /poslanec/ sa vyjadril, že tento problém pozná, autá parkujú na chodníkoch. Cesta na 
Astrovej je zaplavená, sú vybetónované „zelené pásy“, nie je umožnené odtoku vody, preto 
v uvedenej lokalite stojí voda. Je potrebné toto uviesť do pôvodného stavu. 
Pán starosta doplnil, že je problém niečo riešiť, nakoľko táto cesta je v extraviláne obce. 
 
Pán Molko /občan/ sa informoval na chodníky v obci. 
Pán Klačan /poslanec/ vysvetlil, že v súčasnosti sú stavebné rozhodnutia upriamené na výstavbu 
chodníkov a zeleného pásu, realizovaná výstavba v obci staršieho dátumu  nebola takto koncipovaná, 
preto sa v súčasnosti tieto riešenia dobiehajú. 
 
Pán Petrík /občan/ pripomenul petíciu spísanú spred 7 rokov pre výstavbu autobusovej zástavby, 
žiada, aby toto bolo zaprotokolované, požiadal o riešenie tejto dlhoročnej záležitosti.    
 
Pán Végh /občan/ hovoril o Zbernom dvore, kde pýtajú/nepýtajú občianske preukazy. Otázka bola 
veľmi nejasne položená. 
Bolo vysvetlené, že Zberný dvor bol vybudovaný za určitých podmienok a z eurofondov pre občanov 
obce Rovinka. 
V súvislosti s otázkou Zberného dvora sa diskutovalo o umiestnení odpadového kontajneru v obci pre 
vývoz, zberom stromčekov v povianočnom období na území obce, odvoz smetí v letnom období 
1xtýždenne. 
 
Pani Mgr. Mitrová  
- informovala o podaní žiadosti spol. AREA METAL s.r.o. Zbehy o prehodnotenie výšky príspevku na 
rozvoj obce. Nakoľko tento poplatok (uložený vo VZN č.5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj) je pre 
všetky daňové subjekty v celom k.ú. obce Rovinka rovnako záväzná. Odpustenie resp. zmiernenie 
miestneho poplatku nie je v kompetencii Obecného zastupiteľstva, preto v tomto prípade sa o danej 
veci hlasovať nebude, obsah žiadosti bol podaný len ako informácia. Príslušný referát obce pripraví 
žiadateľovi odpoveď. 
 
Pán Molko /občan/ sa informoval na rampu pri MŠ, informoval o páde dieťaťa na kolobežke rovno 
pred auto, žiadal aby sa riešila bezpečnostná situácia pred MŠ. 
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K bodu č. 10/Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
Rokovanie VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20,05 hod. 
 
Z rokovania je uložená nahrávka na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Milan KUBEŠ 
                                       Starosta obce Rovinka 
 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
 
 
Eva Zemanovičová ........................    Dátum ............................ 
 
 
Peter Kufel .......................................    Dátum ............................ 
 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová ......................................        Dátum: ...........................   


