Sp. zn. 1/430/2019/POD

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Z á p i s n i c a č. 2
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,
konaného dňa 27.2.2019 o 18.00 hod.
v Kultúrnom dome v Rovinke
Starosta obce:

1

Prítomní poslanci menovite:

11

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

0
1

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

Začiatok rokovania 18.03 hod.
Starosta obce Rovinka privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov obecného
zastupiteľstva (ďalej OZ), t. j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
PROGRAM II. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Zloženie sľubu nového poslanca obce Rovinka
Voľba člena do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe ich
úhrady
Návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Rovinka
Žiadosť o kúpu majetku obce (Benalex design s. r. o.)
Organizačný poriadok verejných detských ihrísk v obci Rovinka
Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Rovinka
Výmena autobusových zastávok
Prenájom detského centra Tutti Bambini v objekte „Centrum obce“ (RG Management,
s.r.o)
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019
Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018
Rôzne
Záver
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K bodu č. 1/ Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Pán starosta prečítal program rokovania.
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu programu, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 10/2019 k bodu č. 1
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne
1. Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Zloženie sľubu nového poslanca obce Rovinka
4. Voľba člena do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
7. Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe ich
úhrady
8. Návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Rovinka
9. Žiadosť o kúpu majetku obce (Benalex design s. r. o.)
10. Organizačný poriadok verejných detských ihrísk v obci Rovinka
11. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Rovinka
12. Výmena autobusových zastávok
13. Prenájom detského centra Tutti Bambini v objekte „Centrum obce“ (RG Management,
s.r.o)
14. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019
15. Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018
16. Rôzne
17. Záver
Hlasovanie za návrh:
Za

10

Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, 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
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Starosta obce ďalej informoval prítomných o prítomnosti pána PhDr. Juraja Jánošíka, poslanca za
BSK na II. zasadnutí OZ, neskôr mu udelí priestor na vyjadrenie sa. Starosta pokračoval v rokovaní.
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice II. zasadnutia OZ.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 11/2019 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a) zriaďuje pre potrebu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
b) volí členov Návrhovej komisie: Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry
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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho
ciele
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d) určuje overovateľov zápisnice: Jozef Bartaloš, Ing. Martina Mandlíková
e) určuje zapisovateľku: Bc. Danu Fehérová
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko,
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal
Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
1 Ing. Marek Gehry,
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3/ Zloženie sľubu nového poslanca obce Rovinka
Starosta obce vyzval pána Ing. Alexandra Melichera k zloženiu sľubu poslanca. Starosta prečítal
znenie sľubu poslanca v súlade so zákonom 369/1990 §26 Z. z. o obecnom zriadení. Pán Melicher
zložil sľub, obdržal osvedčenie a v ďalšom rokovaní sa už môže zúčastniť hlasovania.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č.12/2019 k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a) berie na vedomie nastúpenie náhradníka na miesto poslanca Obecného zastupiteľstva
v Rovinke – pán Ing. Alexander Melicher podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
b) konštatuje, že pán Ing. Alexander Melicher zložil sľub poslanca podľa § 26 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ujal sa funkcie poslanca
Obecného zastupiteľstva v Rovinke.
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, 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
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Starosta udelil slovo pánovi PhDr. Jurajovi Jánošíkovi (poslanec za BSK), ten prítomným poslancom
ponúkol spoluprácu a možnú finančnú pomoc (dotácie) a podporu v rôznych oblastiach života obce –
kultúra, šport, zeleň - zo strany vyššieho územného celku. V prípade záujmu je možné sa priamo na
neho obrátiť pri riešení týchto záležitostí. Krátko nato sa poďakoval všetkým za prijatie, rozlúčil sa
a zasadnutie OZ opustil.
K bodu č. 4/ Voľba člena do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Starosta pokračoval ďalej v rokovaní, prítomným poslancom navrhol nového člena komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - pána Michala Zachara.
O návrhu sa nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu
hlasovať.
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Uznesenie č. 13/2019 k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a) berie na vedomie zánik členstva v komisií na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov p. Patrika Mrvu
b) volí za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov p. Michala Zachara.
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
1
Michal Zachar
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia
Starosta udelil slovo pánovi Ing. Dubeňovi. Hlavný kontrolór (ďalej HK) prítomných poslancov
informoval o plnení úloh. Podrobné informácie k jednotlivým uzneseniam sú v Prílohe č. 1.
Ďalej sa nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 14/2019 k bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako
1
naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 54/2016
Uznesenie č. 108/2017
Uznesenie č. 48/2018
Uznesenie č. 83/2018
Uznesenie č. 89/2018
Uznesenie č. 123/2018
Uznesenie č. 124/2018
Uznesenie č. 130/2018
Uznesenie č. 131/2018.
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Starosta ďalej pokračoval v rokovaní, požiadal pána Ing. Dubeňa o prezentovanie tohto bodu. Hlavný
kontrolór prítomných informoval o činnostiach za minulý rok 2018 v rôznych oblastiach kontroly:
finančná kontrola, mimoriadna kontrola, ostatná kontrola a o spracovaných a predložených materiálov
1

Príloha č. 1 Kontrola plnenia prijatých uznesení
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pre obecné zastupiteľstvo. (Príloha č. 2)
Ďalej sa nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 15/2019 k bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka za rok 2018
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Hlasovanie za návrh:
Za

11

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

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7/ Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe
ich úhrady
Starosta obce udelil slovo pani poslankyni Ing. Martine Mandlíkovej, aby v krátkosti informovala
o tomto bode.
Uviedla: Jedná sa o zlúčenie dvoch všeobecných záväzných nariadení (VZN) do jedného (VZN č.
6/2010 a VZN č. 10/2013) spolu so zapracovaním poskytovanej prepravnej služby pre občanov obce.
Aktívnou spoluprácou s HK (Ing. Dubeň) sa odstránili všetky pripomienkované nedostatky
v dokumente, text bol zredukovaný.
Zasadnutie obecnej rady – boli výhrady k navrhnutému zneniu textácie dokumentu (Mgr. Nagy, p.
Bartaloš, Ing. Dubeň), ktoré sa však do zasadnutia OZ odstránili.
Starosta sa vyjadril, že súčasná verzia dokumentu je v súlade so zákonom, preto nemá žiadne
pripomienky, rovnakým spôsobom sa vyjadrili členovia obecnej rady.
Ďalej sa nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky, starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 16/2019 k bodu č.7
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. 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o spôsobe ich úhrady
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
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Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
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K bodu č. 8/ Návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Rovinka
Starosta obce vyzval p. Ing. Mareka Gehryho (poslanec) k predloženiu správy o finančných
nákladoch TJ Rovinka. Na chod/prevádzku futbalového klubu je potrených ročne cca 92 tis. €, ktoré si
klub hľadá sponzorsky. Požiadal o vyjadrenie ostatných členov klubu.
Pán Marián Kanis (poslanec) sa vyjadril, že finančné prostriedky, ktoré si vedia sponzorsky
zabezpečiť nepostačujú pokryť náklady a bez podpory obce sa nedá zabezpečiť chod klubu.
Starostlivosť o areál futbalového ihriska je tiež jednou z nákladových položiek, ďalej sú to energie,
platenie telocviční, platenie za hru na umelej tráve, rozhodcovia atď.
Pán Ing. Alexander Melicher (poslanec) sa informoval nato s čím súvisia narastajúce ročné náklady
klubu, pán Bc. Libor Bombala (poslanec) sa vyjadril o zvyšovaní sa počtu členskej základne (narastá
počet futbalových kategórií), energie, náklady na rozhodcov, starostlivosť o trávnik, náklady na deti –
veľká základňa. Vyzbierané členské poplatky, dotácie od obce a sponzorské dary sú hraničné
v súvislosti s reálnymi nákladmi na chod klubu.
Starostlivosť o areál prebral klub, nakoľko predtým sa obec starala o kosenie trávy, teraz to robí pán
Omaník a v tomto období je za to prvý krát zaplatený.
Ing. Dubeň (HK) doplnil, že TJ Rovinka prebrala starostlivosť/správu o areál so všetkými nákladmi,
ktoré predtým hradila obec.
Mgr. Rudolf Nagy (poslanec) doplnil, že sa v tomto bode jedná o schvaľovanie rámcovej výšky
dotácie, nejedná sa o schválenie dotácie pre TJ Rovinka.
Ing. Tomáš Káčer (ekonóm obce) doplnil že bola podaná jedna pripomienka zo strany občanov
k návrhu VZN, ktorá sa týkala výšky poskytnutej dotácie.
Ing. Veronika Basta (poslanec) doplnila že sa rozprávala s pani Polakovičovou, ktorá organizovala 3
ročníky úspešnej akcie presahujúcej hranice obce „Beh Rovinkou“. Tento rok to organizované nebude,
preto ak by sa našla možnosť, aby túto akciu prebrala iná občianska iniciatíva, aby túto akciu obec
podporila.
Po rozprave poslancov starosta skonštatoval, že je rád, že si poslanci tento bod vysvetlili,
ďalej sa už vo veci nediskutovalo.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 17/2019 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. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Rovinka
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9/ Žiadosť o kúpu majetku obce (Benalex design s. r. o.)
Starosta požiadal pána Ing. Mareka Gehryho (poslanec), predsedu finančnej komisie, aby informoval
prítomných o tomto bode.: spoločnosť Benalex desing s. r. o. požiadala listom o dokúpenie majetku
obce (budova č. 74). Žiadosť záujemcu bola rokovaná vo finančnej komisii, ktorá jednoznačne
vyjadrila nesúhlas s odpredajom majetku, rovnako aj obecná rada jednohlasne nesúhlasí
s odpredajom majetku obce, ktorý je t. č. plne v prenájme.
Ďalej sa vo veci nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky, starosta dal o návrhu
hlasovať.
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Uznesenie č. 18/2019 k bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
súhlasí s predajom obecného majetku – stavby „Dom služieb“, postavenej na parcele registra
2
„C“, parc. č. 1569, o rozlohe 288 m , vedenej na LV 364, Hlavná 74 Rovinka.
Hlasovanie za návrh:
Za
0
Proti

10

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

Zdržal sa
1
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie nebolo schválené

K bodu č. 10/ Organizačný poriadok verejných detských ihrísk v obci Rovinka
Starosta obce požiadal pána Ing. Juraja Kufela (pracovník OÚ) o prezentovanie tohto bodu.
Organizačný poriadok stanovuje práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľov detských ihrísk.
Bol spracovaný v súlade s príslušným zákonom v spolupráci s právničkou. Prevádzkový poriadok
bude viditeľne umiestnený na ihriskách. V tomto mesiaci prebieha údržba zariadení na detských
ihriskách, z toho dôvodu sú práve uzavreté. Otváracie hodiny ihriska sú v organizačnom poriadku
vymedzené.
Mgr. Rudolf Nagy (poslanec) doplnil, že ihrisko má slúžiť občanom, ihrisko by malo byť celoročné
otvorené a prístupné, rodičia by mali prevziať zodpovednosť za svoje deti počas času stráveného
v priestoroch ihriska. Obec má zabezpečiť potrebne opatrenia, aby sa zamedzilo poškodzovaniu
zariadení (kamerový systém) a vytvoriť podmienky bezpečnosti. Rovnaký názor vyjadril aj p. Jozef
Bartaloš (poslanec) a v prípade údržby ihriska sa ihrisko uzavrie pre verejnosť a zrealizuje sa údržba.
Ing. Mandlíková (poslanec) sa vyjadrila, že v obci nie je veľa miest na to, kde by sa mohli rodičia
s deťmi realizovať.
Z rozpravy poslancov vyplynulo, že organizačný poriadok bude potrebné prepracovať a zapracovať
pripomienky vznesené poslancami - otvorenie detských ihrísk celoročne. Schválenie dokumentu sa
posúva do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ).
Ďalej sa vo veci nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal
o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 19/2019 k bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje Organizačný poriadok detských ihrísk v správe obce.
Hlasovanie za návrh:
Za
Proti

0
8

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

Zdržal sa
3
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie nebolo schválené

K bodu č. 11/ Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Rovinka
Starosta obce požiadal pani Ing. Martinu Mandlíkovú (poslanec), aby povedala pár slov k tomuto
bodu. Pani poslankyňa sa vyjadrila, že k tomuto bodu bolo povedané všetko, konali sa viaceré
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stretnutia, kde boli vyzdvihnuté benefity zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce
Rovinka. Ďalej sa vo veci nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta
dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 20/2019 k bodu č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a) zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Rovinka
b) menuje a zaraďuje Petra Moravčíka, bytom Agátová 1530/18, Rovinka na funkciu veliteľ
Dobrovoľného hasičského zboru obce Rovinka
c) schvaľuje nasledovné označenie príslušnosti k hasičskej jednotke:

Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Ing. Martina Mandlíková (poslanec) už iba predstavila veliteľa DHZ pána Petra Moravčíka.
K bodu č. 12/ Výmena autobusových zastávok
Starosta obce požiadal pána Ing. Káčera o informácie:
 jedná sa o zámer výmeny pôvodne 5 autobusových zastávok, avšak 2 pri výskumnom ústave
stoja zastávky na súkromných pozemkoch, takže tie sú riešené samostatnými zmluvami, ale
vymenené budú aj tie
 tri autobusové zastávky na území v správe obce Rovinka (pred OÚ Rovinka, zástavka pred
lekárňou a zastávka pri pošte) budú vymenené všetky v rovnakom štýle. Staré betónové
zastávky sa môžu použiť do budúcna na iné účely. Vymení sa aj vývesná tabuľa pred
obecným úradom. Benefitom je možné použitie reklamnej plochy zastávok pre potreby obce.
 údržba týchto zastávok prechádza do pôsobnosti obce
Ing. Hoľko (poslanec) doba prenájmu je 15 rokov podľa neho dlhá.
Starosta doplnil, že je zámer vybudovať ďalšiu zastávku pri OC Billa, spoločnosť FORESPO CIY
PARK Rovinka, s.r.o., ktorá postavila tento objekt bude komunikovať s tou istou spoločnosťou ako
obec.
Pán Bartaloš (poslanec) doplnil, že obec bude mať nové autobusové zastávky, spoločnosť sama
všetko zabezpečí.
Ďalej sa vo veci nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky, starosta dal o návrhu
hlasovať.
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Uznesenie č. 21/2019 k bodu č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje výmenu autobusových zastávok v obci v zmysle Zmluvy o podmienkach výstavby
prístreškov SAD a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných stavieb na
obecných pozemkoch
Hlasovanie za návrh:
Za

10

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

Proti
0
Zdržal sa
1
Ing. Alexander Melicher
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 13/ Prenájom detského centra Tutti Bambini v objekte „Centrum obce“ (RG
Management, s.r.o.)
Starosta požiadal p. Ing. Káčera (ekonóm) o bližšie informácie.
Na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer prenájmu týchto priestorov, k tomuto prenájmu neboli
žiadne pripomienky zo strany občanov, prenájom priestorov kaviarne a reštaurácie bude zlúčený pod
jedného prevádzkovateľa, čo bude premietnuté do zmluvy. T. č. je podpísaná zmluva o budúcej
zmluve o prenájme priestorov. V zmluve bude zakotvené vykonávanie revízii, údržba zariadení a iné.
Pre obec je to výhodné z hľadiska komplexného prenájmu. Po uplynutí doby dočasného prenájmu sa
bude konať výberové konanie na prenájom týchto priestorov a nového prevádzkovateľa.
Ďalej sa už vo veci nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal
o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 22/2019 k bodu č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje v súlade s uznesením č. 7/2019 a v ňom schválených podmienok uzavretie
„Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom nebytových priestorov 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 celkovej výmere 321,05 m2 , v objekte
„Centrum obce“ –stavba súp. č. 470, postavená na parc. č. 2, zapísaná na LV 364, k. ú.
Rovinka, pre žiadateľa:
RG Management, s.r.o., Bodrocká 5156/9, 821 07 Bratislava, IČO: 47 155 779
Doba nájmu: do 31. 01. 2020
Cena nájmu: 500 €/mesiac + energie
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
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 14/ Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019
Starosta udelil slovo Ing. Káčerovi, ekonóm obce informoval o zmenách rozpočtu, ktorý bol
schvaľovaný na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Upresnil a vysvetlil jednotlivé položky
ktorých sa to týka:
VÝDAVKOVÁ ČASŤ:
- 4 tis. € na vybavenie DHZ – nákup oblečenia, topánok a iné
- 1 tis. € školenie hasičov
- 30 tis. € dotácia TJ Rovinka
- 1 tis. € dotácia Poľovnícka spoločnosť Agrolovec
- 1 tis. € dotácia pre MO SRZ – rybári
- 500 € dotácia TTC Rovinka (stolný tenis) pôvodne, avšak požiadali navýšenie sumy na 2 tis. €
- 6,4 tis. € náklady spojené s vytvorením a zabezpečením prepravnej služby
- 9 tis. € výmena 3 rozvádzačov verejného osvetlenia a zakúpenie astrohodín do všetkých elektrických
rozvádzačov
PRÍJMOVÁ ČASŤ:
- 483 € dividendy z BVS
Z rozpravy poslancov o jednotlivých bodoch zmien rozpočtu vyplynula dohoda o hlasovaní za každú
dotáciu samostatne, pán Ing. Káčer tiež navrhol hlasovanie individuálne za každú dotáciu poskytnutú
žiadateľom a nakoniec sa bude hlasovať za návrh zmeny rozpočtu.
Pán Jozef Bartaloš (poslanec) doplnil, že by bolo dobré keby TTC Rovinka (stolný tenis) poslúžila
i pri výchove detí v obci.
Ďalej sa vo veci nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky, starosta dal o návrhu
hlasovať.
Uznesenie č. 23/2019 k bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Telovýchovná jednota Rovinka
vo výške 30 000 €
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 24/2019 k bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Poľovnícka spoločnosť
AgroLovec vo výške 1 000 €
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 25/2019 k bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Slovenský rybársky zväz,
Miestna organizácia Dunajská Lužná vo výške 1 000 €
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 26/2019 k bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Stolnotenisový klub Table
Tennis Club Rovinka vo výške 2 000 €
Hlasovanie za návrh:
Za
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Proti

0

Zdržal sa

4

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

Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 27/2019 k bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2019 nasledovne:
1. zvýšenie bežných výdavkov o 45 400 €
2. zvýšenie bežných príjmov o 483 €
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 9 000 €
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 15/ Čerpanie rozpočtu obce na rok 2018
Ing. Káčer (ekonóm) informoval o skutočnom stave príjmov a výdavkov k 31.12.2018. Ďalej sa vo veci
nediskutovalo. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
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Uznesenie č. 28/2019 k bodu č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
Hlasovanie za návrh:
Za
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Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing.
Alexander Melichar, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček

Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný
–
0
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 16/Rôzne
Ing. Veronika Basta informovala o pripravovanom stretnutí dňa 23.3.2019 ohľadom kvality ovzdušia
s predstaviteľmi spoločnosti SLOVNAFT, a.s., starostov okolitých obcí a p. Zemanovej z SaS.
Ing. Mandlíková sa informovala na nefungujúce osvetlenie na Repkovej ulici. Pán Zachar sa vyjadril,
že sa opravuje rozvodová elektrická skriňa ktorá bola nabúraná, porucha sa odstraňuje.
Ing. Hoľko sa informoval na verejné obstarávanie na výstavbu telocvične.
K bodu č. 17/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Rokovanie II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:05 hod.
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu.

Milan KUBEŠ
starosta obce Rovinka
OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

JOZEF BARTALOŠ .............................................

Dátum ............................

Ing. MARTINA MANDLÍKOVÁ .............................

Dátum ............................

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

Dátum: ...........................
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