Sp. zn. 1/004/2019/POD

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Z á p i s n i c a č. 1
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,
konaného dňa 30.1.2019 o 18.00 hod.
v Kultúrnom dome v Rovinke
Starosta obce:

1

Prítomní poslanci menovite:

9

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

1
1

Milan Kubeš
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry,
Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková,
Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček
Libor Bombala
Bc. Dana Fehérová
občania podľa priloženej prezenčnej listiny

Začiatok rokovania 18.04 hod.
Starosta obce Rovinka privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov obecného
zastupiteľstva, t. j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil pán
poslanec Libor Bombala.
PROGRAM I. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia
4. Správa o výsledku kontroly
5. Prenájom detského centra Tutti Bambini v objekte „Centrum obce“ (RG Management,
s.r.o)
6. Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019 - 2021
7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na
dieťa školských zariadení na území obce Rovinka
8. Rôzne
9. Záver
K bodu č. 1/ Schválenie programu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Pán starosta prečítal program rokovania.
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu programu, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 1/2019 k bodu č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne
1. Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia
4. Správa o výsledku kontroly
5. Prenájom detského centra Tutti Bambini v objekte „Centrum obce“ (RG Management,
s.r.o)
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6.
7.
8.
9.

Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019 - 2021
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na
dieťa školských zariadení na území obce Rovinka
Rôzne
Záver

Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Starosta ďalej informoval prítomných o zaradení nového bodu do rokovania zasadnutia a to vzdanie
sa mandátu poslanca pána Patrika Mrvu. Pán Mrva sa písomne vzdal mandátu poslanca,
doručením do podateľne obecného úradu dňa 23.1.2019.
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky k doplneniu programu. Starosta požiadal prítomných
poslancov o hlasovanie.
K bodu č. 1/ Doplnenie bodu rokovania – Vzdanie sa mandátu poslanca obce Rovinka
Uznesenie č. 2/2019 k bodu 1
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje doplnenie bodu programu č. 2 I. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
Vzdanie sa mandátu poslanca obce Rovinka.
Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Nik z prítomných poslancov nevzniesol námietku, zbor poslancov zobral na vedomie túto skutočnosť,
starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať o doplnenom bode č. 2 programu rokovania.
K bodu č. 2/ Vzdanie sa mandátu poslanca obce Rovinka
Uznesenie č. 3/2018 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke – pána
Patrika Mrvu, čím došlo k zániku jeho mandátu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to dňom 23.01.2019.
Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

2

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Nikto z prítomných
poslancov nemal pripomienku. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 4/2019 k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a) zriaďuje pre potrebu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
b) volí členov Návrhovej komisie: Jozef Bartaloš, Ing. Martina Mandlíková
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: Michal Zachar, Ing. Ján Hoľko
e) určuje zapisovateľku: Bc. Danu Fehérová
Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Starosta ďalej pokračoval v rokovaní.
K bodu č. 4/ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, pána Ing. Dubeňa, aby prítomných informoval o plnení
prijatých uznesení z predchádzajúceho obdobia. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky
k návrhu uznesenia.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 5/2019 k bodu č.4
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. 108/2017
Uznesenie č. 48/2018
Uznesenie č. 83/2018
Uznesenie č. 87/2018
Uznesenie č. 89/2018
Uznesenie č. 123/2018
Uznesenie č. 124/2018
Uznesenie č. 130/2018
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Uznesenie č. 131/2018.

1

Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5/ Správa o výsledku kontroly
Starosta požiadal hlavného kontrolóra pána Ing. Dubeňa o bližšie informácie. Hlavný kontrolór
prítomných informoval, že vykonal kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých TJ Rovinka za rok
2017. Bola poskytnutá finančná dotácia 10 tis. €, neskôr upravená na 25 tis. €. z dôvodu starostlivosti
o štadión . Kontrola prebehla bez zistených nedostatkov.
Ing. Basta /poslankyňa/ sa informovala nato, či zvýšenie dotácie bolo posúdené vo finančnej
komisii. Hlavný kontrolór upresnil, že poslanecký zbor sedel k tejto veci a skrátenou formou sa dohodli
na zvýšení dotácie, je o tom záznam.
Pán Kanis /poslanec/ doplnil za športovú komisiu, že bol zvýšený počet hráčov, športový klub bude
tento rok žiadať úpravu dotácie, bolo to už odkomunikované s p. riaditeľkou ZŠ p. Zelenskou,
pripravujú k tejto veci stretnutie.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia, ani ďalej nediskutoval.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 6/2019 k bodu č.5
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly použitia poskytnutej dotácie z rozpočtu obce pre
TJ Rovinka za rok 2017 v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Hlasovanie za návrh:
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko,
Za
9 Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal
Zachar, František Zajíček
Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Rokovanie zasadnutia kontinuálne prešlo k bodu č. 6
K bodu č. 6/ Prenájom detského centra Tutti Bambini v objekte „Centrum obce“ (RG
Management, s.r.o)
Starosta vyzval pána Ing. Káčera /ekonóm/ aby prítomných informoval. T.č. v priestoroch Tutti
Bambiny sú 2 subjekty, ktorý každý má svoj personál, (obec a Tutti Bambiny), vznikajú tým
prevádzkové problémy, prenájom týmto spôsobom je pre obec nerentabilny, výhodnejšie je mať
jedného nájomcu.
V roku 2018 obec mala zisk z prenájmu cca 200,00 eur, do budúcna by tento priestor prevádzkoval
jeden nájomca, s nastavením prenájmu 500,00 eur, čo by bol čistý zisk pre obec , do prenájmu by bol
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Príloha č. 1 Kontrola plnenia prijatých uznesení predchádzajúceho obdobia
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zakompovaný aj prenájom zariadenia o ktorý by sa nájomca staral. Doteraz tak robila obec, tieto
náklady by obci odpadli.
V tomto momente by sa schvaľoval zámer prenájmu priestorov do konca januára 2020, potom
súťažou, na ďalšom zastupiteľstve sa bude schvaľovať už prenájom.
Ing. Géhry /poslanec/ navrhuje zmluvu nevypovedať, podpísať nájom do konca roku a potom
prípadne súťažou priestory dať do prenájmu jednému nájomcovi.
Ing. Hoľko /poslanec/ požiadal o udržanie výšky vstupného.
Ing. Káčer upozornil na spôsob hlasovania, vzhľadom na „osobitý zreteľ“ je potrebná 3/5 väčšina
hlasov všetkých poslancov.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia, ani ďalej nediskutoval.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 7/2019 k bodu č.6
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prenajať podľa
osobitného zreteľa:
- nebytové priestory miestnosti č.: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.18, 1.20, 1.21 na
prízemí a miestnosti č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07 (časť), 2.17 na prvom nadzemnom podlaží o
2
celkovej výmere 321,05 m , v objekte „Centrum obce“ –stavba súp. č. 470, postavená na parc.
č. 2, zapísaná na LV 364, k. ú. Rovinka
Odôvodnenie: žiadateľ RG Management, s.r.o., Bodrocká 5156/9, 821 07 Bratislava, IČO:
47 155 779, od r. 2015 prevádzkuje časť prízemia v objekte Centrum obce ako nefajčiarsku
kaviareň, miestnosti sú navzájom prepojené preto je komplikované aby boli v objekte 2
prevádzkovatelia
Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Starosta pokračoval v rokovaní ďalším bodom programu.
K bodu č. 7/ Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019 - 2021
Starosta požiadal p. Káčera o informácie k tomuto bodu. Rozpočet je zostavený v štyroch hlavných
kategóriách, je zostavený ako prebytkový (710 tic. Eur).
- Výdaje rozpočtu sú pomerne stále, vratky na energie vo výške 15. tis. Eur; bežné výdaje sú
nemenné;
- očakávaná splátka za kompostéry cca 15 tis. Eur;
- stravovanie detí v ŠJ – dotácia od štátu, ale rodičia už prispievať nebudú, tak že bez zmeny;
- úver na výstavbu telocvične nebol rozpočtovaný, do rozpočtu bude zahrnutý až po ukončení súťaže
a sumy potrebnej na výstavbu;
- dotácie v roku 2019 – TJ Rovinka, Agrolovec, Rybári, Červené jabĺčko, Záhradkári (doprava)
- navýšenie miezd pracovníkov OÚ o 10% + 1 nový zamestnanec úradu;
- plánované náklady na opravy trativodov 5 tis. Eur;
- participácia obce s cirkvou pri výstavbe parkoviska pri kostole;
- osvetlenie futbalového ihriska z dotačných zdrojov (17 tis. Eur) a sponzorský dar (5 tis. Eur.) – 22
tis. Eur.;
- Kapitálové výdaje: 12 tis. Eur na rektifikáciu územného plánu, rozširovanie kamerového systému
v obci, rozhlasová ústredňa na OÚ, za ktorú ešte neprišla faktúra
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- Príjmy obce z daní za rozvoj obce sú vyrovnané, účelovo viazané na investičnú výstavbu v obci.
Ing. Mandlíková /poslanec/ a Mgr. Nagy /poslanec/ sa informovali na pohľadávky FO a PO voči
obci. Pohľadávky sú vymáhané, (záložné právo, zabezpečovacie právo), pri oboch subjektoch je
možné dohodnúť splátkový kalendár na 12 mesiacov. Je nevýhodné neplatiť poplatky, pretože
nedoplatky sú vymáhané spolu s úrokom za omeškanie, (15 %) čo je možno vnímať ako rezervu.
Z roku 2017 je evidovaná iba jedna pohľadávka.
Ing. Basta /poslanec/ sa informovala na novootvorenú herňu v obci, aký má obec z toho zisk.
Ing. Káčer informoval, že vieme o príjmoch zo stávkových spoločností na území obce Niké a Tipos, čo
je mesačne cca 20 eur. Zatiaľ nemáme zisk.
Vyjadrenie hlavného kontrolóra: stanovisko HK k rozpočtu bolo vypracované a zaslané, pripravený
rozpočet je v súlade s rozpočtovým zákonom, bola dodržaná informačná povinnosť, dodržanie
metodickej správnosti, rozpočet musí byť vyrovnaný, alebo prebytkový. Hospodárenie je prebytkové.
Hlavný kontrolór odporúča rozpočet na rok 2019 schváliť, vyhliadkový rozpočet na roky 2020
a 2021 zobrať na vedomie.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia, ani ďalej nediskutoval.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 8/2019 k bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a)
b)
c)
d)

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce,
schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2019 do úrovne rozpočtových položiek vrátane,
berie na vedomie návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2020-2021,
splnomocňuje starostu obce v súlade s § 11, ods. 4, pís. b) zákona č. 369/1990 Zb.,
vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu jednotlivých položiek podľa ekonomickej klasifikácie

Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Starosta pokračoval v rokovaní ďalším bodom programu.
K bodu č. 8/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka
Starosta vyzval pána Káčera o informovanie k bodu rokovania:
- jedná sa o premietanie rozpočtu do dotácií pre jednotlivé školské zariadenia, preratúvanie na
konkrétny počet žiakov (MŠ Hrášok, logopedické centrum Log a Dys, školský klub detí). Bola
vznesená jedna pripomienka od hlavného kontrolóra, upravovali sa technické nedostatky VZN, sumy
zostali nezmenené.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia, ani ďalej nediskutoval.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 9/2019 k bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka.
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Hlasovanie za návrh:
Za

9

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1 Libor Bombala
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9/ Rôzne
Ing. Mandlíková /poslanec/ prítomných informovala o prieskume sociálnej služby poskytovanej pre
občanov obce „Sociálny taxík“ nasledovne:
- urobený prieskum v oblasti poskytovateľov týchto služieb u dodávateľov: OMAPO, Červený kríž;
- je potrebné vypracovať v prvom rade všeobecné záväzné nariadenie (VZN), v ktorom bude jasne
stanovené kto a za akých podmienok bude mať nárok na túto službu;
- prebiehalo rokovanie s Červeným krížom, však pracovník ktorý bol určený na pokrytie tejto služby
pre obec Rovinka zomrel, preto Červený kríž nie je schopný túto službu pre obec zabezpečiť;
- ďalej bolo oslovené OMAPO, platby za túto službu by boli realizované mesačne na základe výpočtu,
pani riaditeľka OMAPO je ochotná uzavrieť zmluvu s obcou Rovinka už k 1.3.2019 , však podmienkou
je vypracovanie už spomínaného VZN. Rokovanie prebiehalo za prítomnosti členov fin. komisie.
Starosta doplnil, že obec sa prikláňa k dodávateľskej podobe tejto služby.
Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) obce:
- zásahová a dobrovoľná činnosť dobrovoľníkov;
- 26.1.2019 sa konalo stretnutie potenciálnych členov DHZ obce, kde im bolo vysvetlené aké činnosti
by vykonávali. Nábor dobrovoľných záujemcov - 20 občanov obce by malo záujem o členstvo v DHZ
obce.
- už pri zaradení do kategórie C, má obec nárok žiadať dotáciu 1400,0 eur od štátu, čím vyššia
dosiahnutá kategória tým vyššia podpora štátu;
- odhadnuté vstupné náklady pri zakúpení základného technického vybavenia (pracovný odev,
pracovná obuv, respirátory, ochranné rukavice, lopaty, krompáče, lano.) a počiatočné školenia sú cca
do 5 tis. Eur. Už týmto sa DHZ dostaneme do kategórie C. Počiatočná kategória by bola D, už tu je
možné začať žiadať o dotáciu od štátu.
- je potrebná zriaďovacia listina, návrh na menovanie členov DHZ obci Rovinka; príprava legislatívy
- štát posúva na DHZ v obciach techniku;
- podľa toho akú úroveň bude dosahovať DHZ a vybavenosť, podľa toho bude poskytovať svoje
služby;
Občianka:
V súvislosti DHZ obci: Aj kynológovia môžu poskytnúť DHZ svoje služby (vyhľadávanie stratených
osôb), potrebné urobenie niektorých skúšok.
Ing. Hoľko /poslanec/:
- informoval sa na schválenie výstavby telocvične riešenie verejného obstarávania, pýtal sa na postup
v takýchto prípadoch.
Ing. Káčer vysvetli, že starosta určuje členov komisie na výber dodávateľa, zvyčajne členom komisie
je predseda finančnej a stavebnej komisie.
Ing. Basta /poslanec/: téma zhoršeného ovzdušia a kvalita pitnej vody
- predsedníčka komisie OŽP a VP komunikovala s SHMU, Slovnaftom a.s. a RÚVZ ohľadom
zhoršenej kvality ovzdušia v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7. Výstupom je vyjadrenie RÚVZ
s pokynmi ako v takýchto prípadoch (zhoršenie kvality ovzdušia) postupovať. Odpoveď RÚVZ bol
postúpený na obecný úrad, materiál je uverejnený na stránke obce. V obci sa nachádza meracia
jednotka SHMU, pani poslankyňa požiadala poskytovanie údajov o kvalite ovzdušia. Požiadala
o zakúpenie meracieho prístroja ovzdušia vo výške 250 eur.
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- v súvislosti s toxickou skládkou odpadu vo Vrakuni – navrhla uskutočnenie rozboru pitnej vody
a studničných vôd na území obce. Cena rozboru vody je cca 500 eur.
Občan:
- potvrdil zhoršenie kvality ovzdušia, upozornil na veľký hluk v poslednom období šíriaci sa od
Slovnaftu, upozornil na rýchlu a nebezpečnú jazdu nákladných áut v obci. Svoje pripomienky odovzdal
poslancom.
Starosta:
- v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 upozornil na zmenu dopravy v hlavnom meste od
15.2.2019, budú uzavreté niektoré časti Bratislavy, budú vymedzené pruhy pre autobusy a osobné
autá;
- vlaky sú preplnené, budú vymedzené záchytné parkoviská pri Ružinovskom cintoríne, OC Hron,
niektoré autobusové linky budú premávať zadarmo;
- výstavba a výmena autobusových nástupísk v obci;
- chodník pri Unimare je t.č. už v riešení;
p. Zajiček:
- upozornil na veľký neporiadok na niektorých miestach obce, budú sa organizovať dobrovoľné
upratovacie brigády na odstránenie odpadkov;
- riešenie požiadavky pána Voštiara – parkovacie miesto je t.č. v riešení, vyhradené parkovacie
miesto musí spĺňať určité rozmery odstup od cesty;
- stavebno-dopravná komisia sa venovala požiadavkám p. Véghovej , aktuálne sa konalo stretnutie
s p. Véghovou, pripravuje sa stretnutie s p. Grunerovou, aj stavebným úradom obce Rovinka;
p. Véghová /občan/:
- žiadala o vyjadrenie pána starostu k svojim podaniam a požiadala prítomných poslancov o konania
v zmysle obsahu jej podania;
- požiadala o rozšírenie stránkových hodín podateľne;
- požiadala o zapísanie do zápisnice skutončnosť, že starosta sa odmietol vyjadriť k položeným
otázkam;
- požiadala poslancov, aby sa vyjadrili ku stavebným konaniam a čiernym stavbám na území obce
a začali konať v uvedených podaniach;
Občania upozornili na neodprataný sneh na chodníkoch v obci, ulica Riečna.
Pán Bartaloš:
- požiadal p. Fehérovú o zasielanie zápisníc z rokovania Obecnej rady, zo zasadnutí komisií
obecného zastupiteľstva všetkým poslancom.
K bodu č. 10/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Rokovanie I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:11 hod.
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu.

Milan KUBEŠ
starosta obce Rovinka
OVEROVATELIA ZÁPISNICE:
MICHAL ZACHAR ...........................................

Dátum ............................

ING. JÁN HOĽKO ...........................................

Dátum ............................

Zapísala:
Bc. Dana Fehérová ........................................

Dátum: ...........................
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