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  Sp. zn. 1/2103/2019/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. 7 
z VII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 14.8.2019 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, 
Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, Ing. 
Alexander Melicher, Michal Zachar, František Zajíček 

Neprítomní poslanci menovite:  3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Zapisovateľka: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania o 18.10 hod. 
Starosta obce Rovinka privítal prítomných poslancov, rokovania sa nezúčastnili poslanci p. Mgr. 
Rudolf Nagy, Marián Kanis a Ing. Veronika Basta, svoju neprítomnosť vopred ospravedlnili. 
Zastupiteľstvo s počtom 8 poslancov bolo uznášania schopné. 
 
 
 
 

PROGRAM VII. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
 
 

1. Schválenie programu VII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Rovinka 

5. Cena obce Rovinka 
6. Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Rovinke (Mgr. art. Veronika 

Kubešová, ArtD.) 
7. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 
8. Prenájom priestorov školskej jedálne v základnej škole (Tomáš Mészároš – PINO s. r. 

o.) 
9. Prenájom obecných pozemkov (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
10. Rôzne 
11. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu VII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce privítal prítomných poslancov na VII. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
a prečítal program rokovania. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu programu, starosta obce dal hlasovať. 
 
Uznesenie č. 67/2019 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo  
 
schvaľuje program VII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne 
 
1. Schválenie programu VII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 

5. Cena obce Rovinka 
6. Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Rovinke (Mgr. art. Veronika Kubešová, 

ArtD.) 
7. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 
8. Prenájom priestorov školskej jedálne v základnej škole (Tomáš Mészároš – PINO s. r. o.) 
9. Prenájom obecných pozemkov (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
10. Rôzne 
11. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice VII. mimoriadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) a zapisovateľku.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 68/2019 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu VII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú 

komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Ing. Alexander Melicher, František Zajíček 
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 VII. mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva a jeho ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Jozef Bartaloš, Michal Zachar 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 
 
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra pána Ing. Dubeňa o vyjadrenie sa k tomuto bodu 
rokovania. Hlavný kontrolór prítomných poslancov informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2019 v zmysle prílohy č. 1.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 69/2019 k bodu č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  

 
a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 
b) poveruje hlavného kontrolóra obce Rovinka 
 - výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
 - v prípade vzniku potreby preverenia opodstatnenosti niektorých hospodárskych činností 

upraviť plán kontrol1 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 
 
Starosta obce požiadal o krátku informáciu Ing. Káčera (prednosta obce) k bodu rokovania. 
Dôvodom zmeny VZN je zmena finančných pásiem, ktoré vydalo ministerstvo školstva, finančné 
pásma určujú za koľko sa nakupujú potraviny na 1 obedovú jednotku, od 1.9.2019 sa mení celkovo 
systém stravovania v základnej škole (nový dodávateľ stravy), rodičia majú záujem o kvalitnú stravy 
pre deti, pôvodne existovalo 5 finančných pásiem. Vedúca jedálne materskej školy navrhla 3. pásmo 
nákupu potravín, riaditeľka základnej školy navrhla 2. pásmo nákupu potravín. 
Pán Bartaloš (poslanec) poznamenal, že by sme mali rešpektovať toto rozhodnutie. Ing. Melicher 
(poslanec) sa bližšie informoval na tieto pásma nákupu potravín. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
 
 

 
1 Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 
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Uznesenie č. 70/2019 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o určení 
výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Cena obce Rovinka 
 
Starosta obce požiadal o vyjadrenie sa k bodu rokovania pani Ing. Martinu Mandlíkovú, (poslankyňa) 
predsedníčka sociálno-kultúrnej komisie. Občania a široká verejnosť mali možnosť prostredníctvom 
webovej stránky obce do 07. 08. 2019 navrhovať kandidátov na ocenenie. Boli predložení kandidáti, 
interným volením bola poslancami OZ nominovaná na Cenu obce Rovinka pani Alžbeta Jecková. 
Cena jej bude odovzdaná pri príležitosti Dňa obce v Rovinke, dňa 14. 09. 2019 za dlhodobú záslužnú 
práce pre obec Rovinka. 
Starosta obce doplnil, že sa pri tejto príležitosti rozhodol udeliť Cenu starostu obce, ktorá bude 
udelená rovnako pri príležitosti Dňa obce v Rovinke. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 71/2019 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu pre obec Cenu obce Rovinka p. Alžbete Jeckovej 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Rovinke (Mgr. art. Veronika 
Kubešová, ArtD.) 
 
Starosta obce uviedol, že tento bod rokovania bol už v schvaľovaní, pani Mgr. art. Veronika Kubešová, 
ArtD. požiadala obec o doplnenie dátumu zriadenia subjektu (01. 09. 2020) do znenia uznesenia, 
nakoľko túto skutočnosť potrebuje predložiť (výpis z uznesenia) na ministerstvo školstva. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.  
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Uznesenie č. 72/2019 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
udeľuje súhlas Mgr. art. Veronike Kubešovej, ArtD., Mánesovo námestie 7, 821 01 Bratislava so 
zriadením súkromnej základnej umeleckej školy od 01. 09. 2020 v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 
 
Starosta požiadal o bližšie informácie Ing. Káčera (prednosta úradu) k zmenám rozpočtu. Jedná sa 
o zmeny: 
Bežné výdavky: 
- opravy v školskej jedálni, výdavky budú presunuté do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 
- odmena za udelené ocenenia (200 € + 100 €) – Cena obce Rovinka a Cena starostu obce Rovinka 
Kapitálové výdavky: 
- 5 500 eur: doplnenie trativodov do ďalších lokalít (3 - 4 trativody) 
- 3 500 eur: prerobenie oplotenia areálu materskej školy, rozšírenie areálu škôlky 
- 20 000 eur: zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu jedálne pri MŠ (odvetranie kanalizácie, 

rekonštrukcia šatní, ventilátor do kuchyne, rekonštrukcia elektroinštalácie, stav je 
kritický, hliníkové rozvody vyhadzujú poistky  

- 20 000 eur: dotácia na výstavbu kostola schválená, ale nebola rozpočtovaná 
- 3 000 eur: kúpa mulčovača za traktor na účely kosenia priekop, hrádze a iných nerovných plôch 
 
Starosta obce doplnil, že vzhľadom na nedávne záplavové dažde osobne prešiel niektoré lokality 
obce, v blízkej budúcnosti ráta s vybudovaním vsakovacích dier na ulici Družstevná, Hrádzna, aj na 
ulici Športová. 04. 09. 2019 sa plánuje robiť vsakovací systém na ulici Družstevná, o čom budú 
včas občania informovaní. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.  
 
Uznesenie č. 73/2019 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2019 nasledovne: 
1. zníženie bežných výdavkov o 2 700 € 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 52 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 



6 

 

K bodu č. 8/ Prenájom priestorov školskej jedálne v základnej škole (Tomáš Mészároš – PINO 
s. r. o.) 
 
Starosta obce požiadal Ing. Káčera (prednosta úradu) o bližšie informácie k bodu rokovania.  
Jedná sa o prenájom priestorov školskej jedálne novou spoločnosťou, budova je v správe školy, zisk 
z prenájmu bude príjmom školy. Nový dodávateľ bude dodávať komplexné stravovacie služby a bude 
reálne využívať tieto priestory. Zmluva s dodávateľom bude podpísaná na jeden rok. Na základe 
súhlasu obecného zastupiteľstva, prenajímateľ uzavrie zmluvu s nájomcom. 
Starosta obce doplnil, že dodávateľ stravy vzišiel z verejnej súťaže, do ktorej sa zapojili dvaja 
dodávatelia stravovacích služieb. 
  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 74/2019 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
súhlasí v zmysle bodu 9.2 Čl. 9 Zásad hospodárenie s majetkom obce Rovinka, aby rozpočtová 
organizácia obce Rovinka, Základná škola, Školská 266, Rovinka, IČO: 51099021, prenajala 
nebytové priestory (jedáleň) vrátane zariadenia nachádzajúce sa v budove základnej školy, 
súp. č. 266 spoločnosti Tomáš Mészároš – PINO s. r. o., IČO: 44013141 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Prenájom obecných pozemkov (3P DEVELOPMENT IS s.r.o.) 
 
Starosta obce pripomenul, že tento bod bol už v rokovaní, požiadal prítomného pána JUDr. Juríka, 
zástupcu spoločnosti 3P DEVELOPMENT IS, s.r.o. o doplňujúce informácie. Pán Jurík uviedol, že sa 
jedná o prenájom obecných priestorov na dobu určitú za účelom výstavby infraštruktúry v prípade 
výstavby v lokalite za Billou („Rovinka III. etapa“). Tieto pozemky už mala spoločnosť prenajaté, 
rovnako za účelom výstavby infraštruktúry. Po skolaudovaní stavby sa pozemok vráti obci, na 
pozemkoch bude vybudovaný chodník a verejné osvetlenie. Ide o dobu približne 8-12 mesiacov. 
Ing. Alexander Melicher (poslanec) sa informoval na výmenu pozemkov s obcou v prípade tohto 
prenájmu. 
Starosta spresnil, že plánovaná lokalita výstavby je pomerne veľká a bez ihrísk. Spoločnosť bola 
oslovená ohľadom výstavby detského ihriska výmenou za obecné pozemky za zberným dvorom 
v rovnakej hodnote.  
Ing. Marek Géhry (poslanec) doplnil, že sa bude hľadať kľuč, ktorým sa bude výmena pozemkov 
„zelený pás“ realizovať. Momentálne je to na ústnej dohode medzi oboma stranami, rokovania budú 
ďalej prebiehať, bude uzavretá zmluva o budúcej zmluve. 
Poslanci boli upozornení na zvýšenie sumy prenájmu na 5,00 €/m2/rok. 
Ing. Káčer (prednosta) doplnil, že týmto bol schválený zámer prenájmu majetku, ktorý musí následne 
prejsť legislatívnym procesom zverejnia a až potom sa bude opätovne schvaľovať prenájom. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 75/2019 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
Schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Rovinka prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa 
majetok obce: 
- parcelu 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 
 
Účel nájmu: umiestnenie stavieb a prípojok „Rovinka III. etapa“ v zmysle rozhodnutia 
Stavebného úradu č. SÚ-52/188-1446/2019/3/MK zo dňa 17.05.2019 
 
Cena nájmu: 5,00 €/m2/rok 
 
Doba nájmu: od vydania stavebného povolenia k predmetným stavbám do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
 
Odôvodnenie: nájom pozemkov je potrebný k umiestneniu stavieb „Rovinka III. etapa“ 
a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Rôzne 
 
Hlavný kontrolór – Ing. Dubeň 
Prítomných informoval, že predložil materiály k osobitnému zreteľu, spravil historickú kontrolu rokov 
2017 – 2019, predložené materiály boli informatívneho charakteru.  
 
Ing. Martina Mandlíková (poslanec) sa informovala na prenosnú meraciu stanicu ovzdušia a jej 
inštaláciu. Starosta obce spresnil, že je potrebné sa stretnúť s pani Ing. Bastou (poslanec) a konkrétne 
sa dohodnúť na postupe, miesto kde bude stanica umiestnená už vieme. 
 
Ing. Ján Hoľko (poslanec) sa informoval na autobusové zastávky umiestnené pri výskumnom 
ústave, zástavky sú malé, informoval sa na cenu energiu privádzanú k reklamným tabuliam 
autobusových zastávok. 
Starosta obce spresnil, že už bol oslovený zhotoviteľ nových zastávok. Nová menšia zastávka v tejto 
lokalite bude premiestnená na stranu výskumného ústav, v smere Rovinka – Dunajská Lužná 
(výstupište). V smere Dunajská Lužná – Rovinka - Bratislava, (nástupište) bude umiestnená nová 
väčšia zastávka. Spotreba elektrickej energie v reklamných tabuliach je priamo napojená na spínače 
verejného osvetlenia, náklady na elektrinu sa budú vyrátavať. 
 
Pán František Zajíček (poslanec) sa informoval na problém zatápania vodou v priestore ulice medzi 
domom pána Darvaša a ČS Batax po prívalových dažďoch. 
Starosta obce spresnil, že v takýchto prípadoch je potrebné, aby sa občania obrátili na starostu obce 
a hlásili zatopenie. Starosta vyšle na miesto hasičský zbor obce Rovinka. Ak sa bude situácia 
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opakovať, na danom mieste bude riešené vybudovanie „vsakovačky“, finančné prostriedky na tieto 
účely sú vyčlenené. Ing. Mandlíková doplnila, že v tomto prípade (p. Darvaš) sa už nedalo viac vody 
odčerpať vzhľadom na možnosti čerpadla. Starosta pochválil aktívny prístup členov DHZ obce 
Rovinka počas zásahu pri odčerpávaní vody. 
 
Ing. Jozef Bartaloš (poslanec) požiadal do budúcna o poskytnutie ucelených informácií k bodom 
rokovania. 
  
Ing. Ján Hoľko (poslanec) sa informoval na stav vybavenia verejnej súťaže na telocvičňu 
a kontajnerovej jedálne. 
Ing. Káčer (prednosta) spresnil, že proces verejnej súťaž na telocvičňu je uzatvorený, pripravuje sa 
zmluva na podpis. Pri kontajnerovej jedálni sa vybavuje stavebné povolenie. 
Poslanec sa ďalej informoval na vysporiadanie pozemkov pod cestami na Trhových poliach. Pozemky 
vlastní súkromná spoločnosť, ktorá je neaktívna, možno v budúcnosti bude možné dražbou získať 
pozemky pre obec. 
 
T. č. obec poskytuje súčinnosť pri prieskume pri zapájaní resp. kladení optickej siete v obci. 
Realizátor je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v zastúpení spol. NEVITEL, a.s. Občania sú 
oslovovaní prostredníctvom dotazníka. 
 
Bc. Libor Bombala (poslanec) sa informoval ako stojí obec s výkupom pozemkovom pod jedálňou 
školy. 
Ing. Káčer (prednosta) spresnil, že je spracovaný geometrický plán, ďalej je potrebný znalecký 
posudok na pozemky a potom sa môže urobiť ponuka majiteľom. 
 
Pani Jecková (občianka) 

- požiadala vyvesenie mapy Rovinky do autobusových zastávok 
- navrhla in memoriam na udelenie Ceny obce Rovinka pani Margitu Matejčíkovú 

 
Pani Nemešová (občianka) 

- sa informovala na autobusovú zastávku oproti Unimaru 
Starosta obce spresnil, že pozemok vlastní obec, pán Ďurčo, ktorý tam vlastní pozemky, zapracuje 
do štúdie a prefinancuje výstavbu zastávky v smere do Bratislavy. 

- bude záujem o predaj komunikácií na Zásihlí? 
Starosta sa vyjadril, že nemá vedomosť o tom, že by mal záujem niekto o odpredaj týchto 
pozemkov. 

 
Pán Darvaš (občan) 

- informoval o valiacej sa vode z cesty do jeho dvora pri nedávnych prívalových dažďoch 
- upozornil nato, že horelo na poli, sú ohorené stromy a kríky pozdĺž cyklotrasy 

Starosta obce vysvetlil, že sa jednalo o požiar spred mesiaca, ktorý bol spôsobený roztrhnutím 
elektrického vedenia zdvihnutou korbou nákladného auta. 

- opýtal sa, prečo sú po 20.00 hod. vypnuté semafóry, požiadal o policajné kontroly, upozornil na 
veľký hluk z kamiónov a motoriek 

 
Pán Fehér (občan) 

- ocenil konštruktívne rokovanie OZ v Rovinke, ako poslanec OZ v Dunajskej Lužnej konštatoval, že 
obe obce riešia rovnakú problematiku 

 
 
K Bodu č. 11 Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve. 
Rokovanie VII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.20 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 Ing. Tomáš Káčer Milan Kubeš 
 prednosta Obecné úradu Rovinka starosta obce Rovinka 
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OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
Ing. Ján Hoľko ..........................................................  Dátum ............................ 
 
 
Ing. Martina Mandlíková ..........................................  Dátum ............................ 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová ..................................................  Dátum ............................ 
 


