Sp. zn. 1/746/2019/POD

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke

Z á p i s n i c a č. 4
z IV. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,
konaného dňa 30.4.2019 o 19.00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Rovinke
Starosta obce:

1

Prítomní poslanci menovite:

10

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

1
1

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

Začiatok rokovania 19.00 hod.
Starosta obce Rovinka privítal prítomných poslancov a občanov a skonštatoval, že je prítomných 10
poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej OZ), t. j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Účasť na
zasadnutí ospravedlnil pán poslanec Marián Kanis, bol odcestovaný. Pri zahájení rokovania chýbal
poslanec Ing. Alexander Melicher, ktorý sa hlasovania v bode rokovania č.1 nezúčastnil.
PROGRAM IV. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Schválenie programu IV. mimoriadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019
4. Zámer vybudovania hasičskej zbrojnice
5. Prestavba volejbalového ihriska na tréningovú plochu (TJ Rovinka)
6. Rôzne
7. Záver

1

Bod č. 1/ Schválenie programu IV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal program rokovania.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu programu, starosta obce dal hlasovať.
Ing. Alexander Melicher (poslanec) sa hlasovania tohto bodu rokovania nezúčastnil.
Uznesenie č. 44/2019 k bodu č. 1
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program IV. mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválenie programu IV. mimoriadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019
Zámer vybudovania hasičskej zbrojnice
Prestavba volejbalového ihriska na tréningovú plochu (TJ Rovinka)
Rôzne
Záver

Hlasovanie za návrh:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný –
ospravedlnený (á, í)

0
0
0
2

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

Marián Kanis, Ing. Alexander Melicher
Uznesenie bolo schválené

Bod č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice IV. mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Poslanec Ing. Melicher bol prítomní
hlasovania.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 45/2019 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
a) zriaďuje pre potrebu IV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú
komisiu
b) volí členov Návrhovej komisie: Ing. Ján Hoľko, 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 IV. mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a jeho ciele
d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová
Hlasovanie za návrh:
Za

10

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

2

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný –
ospravedlnený (á, í)

0
0
0
1

Marián Kanis
Uznesenie bolo schválené

Bod č. 3/ Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019
Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta OÚ), aby prítomných poslancov informoval o pripravovaných
zmenách v rozpočte.
Jedná sa o zmeny v kapitálovej časti rozpočtu, ide zakúpenie položiek:
1. 2 klimatizačné jednotky do novej MŠ – 5500 eur
Zakúpenie 2 výkonnejších klimatizačných jednotiek do priestorov MŠ, boli rozpočtované,
nerátalo sa so zakúpením výkonnejších klimatizácií, (po premeraní priestorov sa zistilo, že
budú potrebné výkonnejšie klimatizácie a teda aj cenovo drahšie) + bude potrebné upraviť aj
elektrické rozvody
2. zariadenie na lisovanie odpadu priamo v kontajneroch – 1800 eur
3. nákup staršieho malého nákladného auta Multicar M24 pre potreby odpadového
hospodárstva – 1800 eur
Vozidlo je nevyhnutné pre odpadové hospodárstvo.
4. kúpa hernej zostavy na detské ihrisko za obecným úradom – 15000 eur
„Obec sa zapojila do grantového programu Slovnaftu Dobrý sused, obec získala 4 000 € na
revitalizáciu detského ihriska za obecným úradom. Z dotácie sa vymení podklad pod detským
ihriskom a urobia sadové úpravy. Po zvážení možností by sme chceli vymeniť exitujúce
detské ihrisko za nové, nakoľko to čo tam je, nie je certifikované na verejné použitie a malo by
byť minimálne v uzavretom priestore, čo nie je. V praxi to znamená, že nie je stavané na veľkú
záťaž, ktorej je toto ihrisko vystavené. V súčasnosti sa ešte zvyšuje počet detí, ktoré ho
navštevujú nakoľko je v okolí detské centrum Tutti Bambini a najnovšie aj materské centrum,
čo zvýšilo počet detí, ktoré sa v okolí pohybujú a chcú využívať detské ihrisko. Nakoľko
v rozpočte s touto investíciou nebolo uvažované, je potrebné schváliť finančné krytie na danú
investíciu. Navrhovaná suma 15 000 € by mala pokryť kúpu veľmi kvalitnej a komplexnej
zostavy. Po schválení sumy, by sme vybrali 3-4 zostavy, ktoré by sa dali za danú cenu
obstarať a ak by sa to podarilo, nechali by sme občanov hlasovať, nech si vyberú, ktorú
zostavu by tam chceli“
Ing. Káčer uviedol, že hlasovanie môže prebiehať jednotlivo za každú položku, alebo návrh sa
odsúhlasí ako celok. Náklady na položky spolu boli vyčíslené na 24 100 eur.
Z rozpravy poslancov vyplynulo, že k návrhom na zakúpenie uvedených zariadení a vybavení nemajú
pripomienky a súhlasia s navrhnutými investíciami. Poslanci sa dohodli na uvedení sumy (24 100 eur)
do znenia uznesenia.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 46/2019 k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2019 nasledovne:
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 24 100 eur.
Hlasovanie za návrh:
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek
Za
10 Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander
Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček
Proti
0
Zdržal sa
0
Nehlasoval
0
Neprítomný –
1
Marián Kanis
ospravedlnený (á, í)
Uznesenie bolo schválené
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Bod č. 4/ Zámer vybudovania hasičskej zbrojnice
Starosta obce požiadal pani Ing. Mandlíkovú /poslankyňa/, aby prítomných informovala o tomto bode
rokovania. Rezort MV SR pripravuje tretiu výzvu na dotácie na výstavbu hasičských zbrojníc, kde .
obec Rovinka má možnosť získať dotáciu 30 000 €. Obec má záujem zapojiť sa do tejto výzvy
a žiadať o dotáciu, má na to 45 dní. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ) obce
Rovinka absolvujú t.č. základný výcvik, ďalšia technické vybavenie (auto DAILY) pribudne ako
vybavenie. Podmienkou získania grantu na dobudovanie zbrojnice je projektová dokumentácia.
Starosta doplnil, že sa jedná o budovu hangáru na Železničnej ulici, t.č. nevyužitá. Hangár by sa
čiastočne rozobral a dobudoval. Predtým tieto priestory slúžili ako skladisko. Projekty na prestavbu
boli aktuálne dodané. V rámci prestavby bude riešený výjazd z požiarnej zbrojnice, výstavba
spoločenskej miestnosti, sociálnych zariadení a parkovacieho miesta.
Z rozpravy poslancov vyplynulo, že so zámerom vybudovania hasičskej zbrojnice v obci nemajú
výhrady.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 47/2019 k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje zámer vybudovať hasičskú zbrojnicu pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru
obce Rovinka za podmienky získania dotácie na jej výstavbu.
Hlasovanie za návrh:
Za

10

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný –
ospravedlnený (á, í)

0
0
0
1

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

Marián Kanis
Uznesenie bolo schválené

Bod č. 5/ Prestavba volejbalového ihriska na tréningovú plochu (TJ Rovinka)
Starosta obce požiadal o vyjadrenie pána Zajíčka (poslanec) o vyjadrenie k tomuto bodu. TJ Rovinka
požiadala o prerobenie volejbalové ihriska na tréningovú plochu pre futbalistov z dôvodu rastu počtu
hráčov. Volejbalové ihrisko sa nachádza v areáli futbalového ihriska medzi multifunkčným ihriskom
a aktuálnou tréningovou plochou. Volejbalové ihrisko by zaniklo.
Pán Bombala (poslanec) doplnil, že ihrisko bolo počas roka málo využívané, TJ Rovinka má
v súčasnosti 7 futbalových kategórií hráčov, detí pribúda a je potrebné zabezpečiť priestor pre tréning
hráčov najmladšej kategórie. T.č. sa na futbalovom ihrisku robia stavebné úpravy z dôvodu výstavby
osvetlenia.
Poslanci Ing. Melicher sa vyjadril nesúhlas so zrušením hracej plochy volejbalového ihriska a
informoval sa nato, prečo sa na ihrisku začali stavebné úpravy bez predchádzajúceho súhlasu obce.
Ing. Hoľko poukázal nato, že TJ Rovinka, mohla tento návrh predložiť na predchádzajúcom zasadnutí,
keďže už začali úpravné práce.
Mgr. Nagy (poslanec) navrhol doplniť pôvodné znenie uznesenia tak, aby bol zrejmý záväzok TJ
Rovinky vybudovať nové volejbalové ihrisko pre občanov v obci v časovom horizonte do
konca roku 2019, nakoľko nesúhlasili s úplným zrušením volejbalového ihriska.
Pán Bartaloš (poslanec) navrhol/ponúkol svoj pozemok pri malom jazere na vybudovanie nového
volejbalového ihriska pre občanov obce.

Poslanci sa dohodli, že trvajú na vybudovaní náhradného volejbalového ihriska TJ
Rovinkou v obci a túto skutočnosť navrhli doplniť do znenia uznesenia.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
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Uznesenie č. 48/2019 k bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
schvaľuje prestavbu volejbalového ihriska nachádzajúceho sa na parcele E č. 410/100 na
tréningovú plochu pre futbalistov s podmienkou, že TJ Rovinka vybuduje náhradné volejbalové
ihrisko v rámci roka 2019.
Hlasovanie za návrh:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný –
ospravedlnený (á, í)

1
0
0
1

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

Marián Kanis
Uznesenie bolo schválené

Bod č.6/Rôzne
Pán Bombala (poslanec) sa informoval na stav vybavenia výstavby kontajnerovej výdajni stravy.
Pán Bartaloš (poslanec) upozornil na skutočnosť, že obec (zo zákona) sa musí postarať o výdaj
stravy a vybavovanie tejto veci sa naťahuje.
Ing. Káčer vysvetlil, že čakáme na vyjadrenie hygieny, projektová dokumentácia je v stave
vybavovania a stav sa rieši aktuálne.
Ing. Melicher (poslanec) sa informoval na verejné osvetlenie na Repkovej ulici.
Ing. Káčer vysvetlil, že obec čaká na pripojenie ulice do siete v časom horizonte 2-3 týždňov, zistili sa
nedostatky na vedení v zemi, nakoľko toto verejné osvetlenie bolo dlho požívané.
Ing. Hoľko (poslanec) sa informoval na stav verejného obstarávania na telocvičňu.
Ing. Káčer vysvetlil, že sa predĺžila lehota na predkladanie ponuky, pán Bartaloš upozornil na
skutočnosť, že ponuka je zle postavená.
Ing. Basta (poslankyňa) sa informovala na výkopy na chodníkoch pred VET CARE a na Jazernej
ulici.
Ing. Káčer vysvetli, že je možné, že sa jedná o výkopy spol. ORANGE, ktorý robí pripájacie práce
v obci, urobia sa výkopy a nechajú ich nezahrabané, prípadne prichádza do úvahy aj Telekom.
Ďalej pani poslankyňa informovala o zvýšenom prízemnom ozóne v mesiaci marec a o petícii, ktorej
cieľom je, aby boli informácie o znečistení ovzdušia, ktoré získavajú monitorovacie stanice Slovnaftu,
prístupné aj občanom Rovinky a okolitých obcí v reálnom čase a v plnom rozsahu. Súčasne
zdôraznila potrebu nezávislého zdieľaného merania kvality ovzdušia so susednými samosprávami.
Starosta obce prisľúbil, že na stretnutí starostov RZ Podunajsko vyzve starostov okolitých obcí
(Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov), k spolupodieľaní sa pri zakúpení meracej
jednotky ovzdušia (8 760 eur) a tiež, či sa budú finančne spolupodieľať na prevádzke meracieho
zariadenia, čo nákladovo robí mesačne 500 eur po dobu jedného roka.
Mgr. Nagy (poslanec) informoval, že staviteľ spoločnosť Benalex, nemá označenú stavbu, požiadal
stavebný úrad, aby skontroloval tohto staviteľa akým spôsobom čerpá stavebnú energiu.
p. Darvaš: upozornil na skorý ranný vývoz smetí (02:30 hod.), ktorý je v tomto čase veľmi rušivý.
p. Rovňák: požiadal, aby sa pre nové volejbalové ihrisko našla vhodná lokalita, čo do svetlosti,
oplotenia a bezpečnosti.
K bodu č. 7/ Záver

5

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Rokovanie IV. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:36 hod.
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu.

Milan KUBEŠ
starosta obce Rovinka
OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

Ing. Veronika Basta ..................................

Dátum ............................

Ing. Marek Gehry ..................................

Dátum ............................

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

Dátum: ...........................
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