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Uznesenia č. 91 - 95 
 

IX. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
obce Rovinka konaného dňa 7.10.2019.  

 

 
 
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia: 
 
K bodu č. 1/ Schválenie programu IX. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Uznesenie č. 91/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
 1. Schválenie programu IX. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Prenájom obecných pozemkov (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
 4. Zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 5. Zriadenie vecného bremena (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
 6. Rôzne 
 7. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Bc. Libor Bombala 

Uznesenie bolo schválené 
 
V Rovinke, dňa .................... ................................................ 
 Ing. Marek Gehry 
 zástupca starostu obce Rovinka 
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K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 

Uznesenie č. 92/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu IX. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú 

komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Jozef Bartaloš, Ing. Ján Hoľko 
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 IX. mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva a jeho ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Veronika Basta, Mgr. Rudolf Nagy  
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Bc. Libor Bombala 

Uznesenie bolo schválené 
 
V Rovinke, dňa .................... ................................................ 
 Ing. Marek Gehry 
 zástupca starostu obce Rovinka 
 
 
K bodu č. 3/ Prenájom obecných pozemkov (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
  

Uznesenie č. 93/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
Schvaľuje v súlade s uznesením č. 75/2019 a v ňom schválených podmienok uzavretie 
„Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov: 
 - parcela registra „C“, parc. č. 329/117, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 2692, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2, 
 - časť parcely registra „E“, parc. č. 1033/200, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 2692, druh 

pozemku: ostatná plocha o výmere 200 m2 
 
pre žiadateľa: 3P DEVELOPMENT IS s.r.o., Mliekarenská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 50 329 090 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Bc. Libor Bombala 

Uznesenie bolo schválené 
 
V Rovinke, dňa .................... ................................................ 
 Ing. Marek Gehry 
 zástupca starostu obce Rovinka 
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K bodu č. 4/ Zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 

Uznesenie č. 94/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako oprávneného, ktorej 
predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti obce Rovinka ako 
povinného, strpieť na pozemkoch parcely registra ,,C“ parc. č. 329/354, druh pozemku: ostatná 
plocha o výmere: 67 m², parcely registra ,,C“ parc. č. 329/351, druh pozemku: ostatná plocha 
o výmere: 160 m², parcely registra ,,C“ parc. č. 329/348, druh pozemku: ostatná plocha 
o výmere: 161 m², parcely registra ,,C“ parc. č. 329/345, druh pozemku: ostatná plocha 
o výmere: 158 m², parcely registra ,,C“ parc. č. 329/146, druh pozemku: ostatná plocha 
o výmere: 420 m², parcely registra ,,C“ parc. č. 329/117, druh pozemku: ostatná plocha 
o výmere: 118 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcely registra ,,E“ parc. č. 
1033/200 o výmere: 601 m², druh pozemku: ostatná plocha, v katastrálnom území: Rovinka, a to 
v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena, číslo 
geometrického plánu 264/2019 zo dňa 10.10.2019, vyhotoveného autorizovaným geodetom – 
fm-geo s.r.o., Majerníkova 1/A Bratislava v nasledovnom rozsahu: 
 a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
 b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 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 budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti 
a činností uvedených v písm. a) a b); 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Bc. Libor Bombala 

Uznesenie bolo schválené 
 
V Rovinke, dňa .................... ................................................ 
 Ing. Marek Gehry 
 zástupca starostu obce Rovinka 
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K bodu č. 5/ Zriadenie vecného bremena (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
  

Uznesenie č. 95/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 3P DEVELOPMENT 
IS s.r.o., Mliekarenská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 50 329 090 ako oprávneného ktorej predmetom 
je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti Obce Rovinka ako povinného, strpieť 
na pozemkoch parcely registra ,,C“ parc. č. 329/354, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 
67 m², parcely registra ,,C“ parc. č. 329/351, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 160 m², 
parcely registra ,,C“ parc. č. 329/348, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 161 m², parcely 
registra ,,C“ parc. č. 329/345, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 158 m², parcely registra 
,,C“ parc. č. 329/146, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 420 m², parcely registra ,,C“ 
parc. č. 329/117, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 118 m², druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie a parcely registra ,,E“ parc. č. 1033/200 o výmere: 601 m², druh pozemku: 
ostatná plocha, v katastrálnom území: Rovinka v nasledovnom rozsahu: 
 - právo zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby verejných inžinierskych sietí a prípojok na 

povrchu, nad a pod povrchom zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych 
úprav, úprav pôdy a jej porastu a prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez 
zaťažené nehnuteľnosti, vstupu osobami, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre oprávneného 
z vecného bremena zabezpečovať predmetné činnosti, a vjazdu technickými zariadeniami 
a dopravnými prostriedkami na zaťažené nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania, údržby, 
užívania, výmeny, zmien a opráv verejných inžinierskych sietí a prípojok alebo odstránenia 
verejných inžinierskych sietí a prípojok, a užívania verejných inžinierskych sietí a prípojok 
ako napojenia na existujúce inžinierske siete, prípojky a verejné komunikácie. 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Bc. Libor Bombala 

Uznesenie bolo schválené 
 
V Rovinke, dňa .................... ................................................ 
 Ing. Marek Gehry 
 zástupca starostu obce Rovinka 
 
 
 
 
 
 
  
NÁVRHOVÁ KOMISIA: 
 
Jozef Bartaloš ............................................. Dátum ........................................... 
 
 
Ing. Ján Hoľko ............................................ Dátum ........................................... 


