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  Sp. zn. 3/2829//2020/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 
zo VII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 26.8.2020 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor 
Bombala, Marián Kanis, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Neprítomní poslanci menovite:  4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina 
Mandlíková, František Zajíček 

Zapisovateľ: 1 Andrea Belianová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania o 18.05 hod. 
Starosta obce Rovinka p. Milan Kubeš privítal všetkých prítomných poslancov. Zastupiteľstvo 
s počtom 7 poslancov bolo uznášaniaschopné. Poslanci Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. 
Martina Mandlíková, František Zajíček svoju neprítomnosť na zasadnutí ospravedlnili. 

 
 

PROGRAM VII. VEREJNÉHO ZASADNUTIA  
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
1. Schválenie programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy „ACADEMIC“ do siete škôl a školských 

zariadení 
4. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení (školská jedáleň) 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v 
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 

6. Prenájom priestorov školskej jedálne v základnej škole (Compass Group Slovakia s. r. o.) 
7. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 184/1 (BATAX, spol. s r.o.) 
8. Prenájom obecného pozemku reg. E parc. č. 1033/200 (R development s.r.o.) 
9. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 613/3, 613/9, reg. E č. 968 (K&K Pharmacy I 

s. r. o.) 
10. Rôzne 
11. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Do programu OZ bol doplnený bod č. 10 – Voľba nového člena komisie sociálno - kultúrnej. 
O slovo sa prihlásil pán Nagy, ktorý sa vyjadril, že ani jeden bod programu nebol prerokovaný 
obecnou radou podľa rokovacieho poriadku a nebude súhlasiť s takýmto programom. 
Starosta obce informoval, že toto zastupiteľstvo bolo zvolané hlavne kvôli návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia, ostatné body boli doplnené. Kvôli hektickému týždňu nebola zvolaná obecná 
rada, no podklady boli poslancom zaslané. 
Pán Melicher bol za to, aby sa vynechali body 7. a 8., ktoré nespĺňajú podmienky, chýba mu 
vyjadrenie stavebnej komisie. 
Starosta obce sa vyjadril, že aj keď nezasadá stavebná komisia, ak prídu žiadosti o prenájom 
obecného pozemku, budú zaradené do programu OZ. 
Pán Bartaloš podal vysvetlenie k bodu č. 7. Jedná sa vlastne o prenájom cesty, aby sa mohli napojiť 
na inžinierske siete. BVS určila, odkiaľ sa má stavebník napojiť – je to cesta, ktorú vlastní obec. Tento 
bod už bol raz schválený, teraz sa zmenila doba nájmu. Nájom sa bude realizovať od vydania 
právoplatného stavebného povolenia. 
Starosta obce prerušil diskusiu a dal hlasovať o programe VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 75/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
 1. Schválenie programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy „ACADEMIC“ do siete škôl a školských 

zariadení 
 4. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení (školská jedáleň) 
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 

 6. Prenájom priestorov školskej jedálne v základnej škole (Compass Group Slovakia s. r. o.) 
 7. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 184/1 (BATAX, spol. s r.o.) 
 8. Prenájom obecného pozemku reg. E parc. č. 1033/200 (R development s.r.o.) 
 9. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 613/3, 613/9, reg. E č. 968 (K&K Pharmacy I 

s. r. o.) 
 10. Voľba nového člena komisie sociálno - kultúrnej 
 11. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 4 Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Michal Zachar 

Proti 3 Ing. Veronika Basta, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 76/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
b) volí členov Návrhovej komisie: Marián Kanis, Bc. Libor Bombala 
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. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy 
e) určuje zapisovateľku: Andrea Belianová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy „ACADEMIC“ do siete škôl 
a školských zariadení 
 
Starosta obce udelil slovo prednostovi obecného úradu Ing. Káčerovi. Informoval, že súkromná škôlka 
fungovala ako detské centrum, oficiálne to nebola škôlka, nemali nárok na financovanie od obce. 
Teraz požiadali ministerstvo o zaradenie do siete škôl a školských zariadení, na čo je potrebný súhlas 
obce. Pre obec to znamená, že na deti v danej MŠ bude dostávať od štátu príspevok formou 
podielových daní a zároveň obec bude povinná tejto MŠ prispievať na chod - dotáciou. Bude to 
rovnaký mechanizmus ako pri škôlke Hrášok. 
Poslanec Marián Kanis doplnil, že tento bod bol prerokovaný a odsúhlasený na zasadnutí športovo-
školskej komisie. Počas hlasovania nebol v rokovacej sále prítomný p. poslanec Bombala. Starosta 
obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 77/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
udeľuje súhlas spoločnosti PRÉDIUM INVEST s.r.o., Jazerná 1460, 900 41 Rovinka so 
zaradením súkromnej materskej školy „ACADEMIC“ do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky od 01. 09. 2021 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 6 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Marián Kanis, Ing. Alexander 
Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 1 Bc. Libor Bombala 

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 4/ Zmeny v sieti škôl a školských zariadení (školská jedáleň) 
 
Ing. Káčer vysvetlil bod programu. Uviedol, že školská jedáleň a materská škola sú na ministerstve 
zaradené ako jeden subjekt, u nás sú vedené ako dva subjekty. Obec má záujem zosúladiť stav 
zápisu s reálnym stavom. Preto je potrebné formálne vyradiť školskú jedáleň zo siete škôl a školských 
zariadení a následne ju opäť zaradiť do siete už ako samostatný subjekt. 
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Uznesenie č. 78/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje vyradenie Školskej jedálne (pri materskej škole), Sadová 206/7, 900 41 Rovinka zo 
siete škôl a školských zariadení, kde je zaradená ako súčasť Materskej školy v Rovinke, 
Sadová 206/7, 900 41 Rovinka a súčasne schvaľuje jej opätovne zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení ako samostatného subjektu. 
 
Formálne vyradenie školskej jedálne zo siete, a následne jej opätovné zaradenie do siete bude 
uskutočnené najskôr k 01. 09. 2021. 
 
Odôvodnenie: 
Oba subjekty boli dlhoročne považované za samostatné, bez organizačného prepojenia. Bolo 
však zistené, že Školská jedáleň (pri materskej škole) je v sieti škôl a školských zariadení 
zapísaná ako súčasť Materskej školy v Rovinke a nie ako samostatné školské zariadenie. Obec 
Rovinka má záujem zosúladiť stav zápisu v sieti s dlhoročným reálnym organizačným stavom, 
a teda dosiahnuť, aby materská škola a školská jedáleň pri materskej škole v Rovinke boli aj 
v sieti škôl a školských zariadení evidované samostatne ako dva oddelené subjekty. Za daným 
účelom je potrebné uskutočniť formálne vyradenie školskej jedálne zo siete, a následne jej 
opätovné zaradenie do siete, avšak tentokrát už ako samostatného subjektu. Samotná činnosť 
školskej jedálne ani jej prevádzkovanie sa zmenou zaradenia v sieti nezmení a táto bude 
kontinuálne pokračovať. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 
 
Ing. Káčer informoval, že nakoľko sa mení dodávateľ stravy, je potrebné tomu prispôsobiť VZN. 
Dôvodom zmeny je zosúladenie poplatkov za stravovanie v ZŠ s novými cenami dodávateľa. Zároveň 
sa pre základnú školu zmení finančné pásmo z 2. na 3. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 79/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 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 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Prenájom priestorov školskej jedálne v základnej škole (Compass Group Slovakia 
s. r. o.) 
 
Ing. Káčer vysvetlil bod programu. Uviedol, že je nový dodávateľ stravy (Compass Group Slovakia 
s.r.o.), ktorý potrebuje na nový školský rok nájomnú zmluvu. Dodávku stravy platí obec, on platí za to, 
že mu škola prenajme priestory. Príjem z prenájmu bude príjmom ZŠ a pokryje náklady na prevádzku 
jedálne. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 80/2020 
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 Compass Group Slovakia s. r. o., IČO: 31342809 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 184/1 (BATAX, spol. s r.o.) 
 
K tomuto bodu bola diskusia na začiatku. Ing. Káčer doplnil, že tento zámer bol už raz schvaľovaný 
v júni. Teraz sa opäť schvaľuje zámer s tým, že sa upravila klauzula – DOBA NÁJMU – od vydania 
právoplatného stavebného povolenia. Ak bude zámer schválený, vyvesuje sa na 15 dní, potom (na 
ďalšom OZ) sa schvaľuje zmluva o prenájme. 
Ďalej pokračovala diskusia, po nej dal starosta obce hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Uznesenie č. 81/2020 
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: 
- časť parcely registra „C“, parc. č. 184/1, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: 
ostatná plocha o výmere 200 m2 pre žiadateľa: 
BATAX spol. s r.o., Rovinka 34, 900 41 Rovinka, IČO 31 450 342 
 
Účel nájmu: umiestnenie objektu SO-80 Verejná kanalizácia splašková s prípojkami a ČS 
v rámci stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD  
Cena nájmu: 5,00 €/m2/rok 



6 

Doba nájmu: od vydania právoplatného stavebného povolenia stavby SO-80 Verejná 
kanalizácia splašková s prípojkami a ČS v rámci stavby Inžinierske siete a komunikácia pre 
obytnú skupinu 11 RD do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre 
daný objekt 
 
Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k umiestneniu objektu SO-80 Verejná kanalizácia 
splašková s prípojkami a ČS“ v rámci stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú 
skupinu 11 RD a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 5 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Veronika Basta, Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 8/ Prenájom obecného pozemku reg. E parc. č. 1033/200 (R development s.r.o.) 
 
Starosta obce informoval o bode programu. Dlhé týždne obec riešila s vlastníkmi pozemkov na ulici 
Hrádzna prevod pozemkov pod cestou na obec. S majiteľmi pozemkov sa dohodli, že pozemky pod 
cestou odovzdajú obci za 1 euro. Jeden z vlastníkov nemal záujem odovzdať pozemky obci, nakoniec 
po dlhých mesiacoch diskusie sa starosta s majiteľmi dohodli, že majiteľ odovzdá pozemky obci 
a obec na úseku dlhom asi 33 m (kde je teraz štrková časť cesty) vybuduje komunikáciu. Tým sa 
prepojí ulica Hrádzna s lokalitou za Billou. Na starej Okružnej ulici od Bufetu na hrádzi sa vybuduje 
chodník smerom na Hrádznu, od tohto bodu bude komunikácia jednosmerná. Tým sa odbremení ulica 
Okružná, Hrádzna a tiež tento úsek bude bezpečnejší. Preto potrebujeme týchto 33 m. Máme prísľub, 
že nám ich dajú, ak im obec schváli nájom, aby sa mohli napojiť na inžinierske siete pre novú 
výstavbu. 
Po diskusii dal starosta o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 82/2020 
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: 
 - časť parcely registra „E“, parc. č. 1033/200, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 2692, druh 

pozemku: ostatná plocha o výmere 120 m2  
 
pre žiadateľa: 
R development s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava, IČO 47 085 819 
 
Účel nájmu: umiestnenie stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete  
 
Cena nájmu: 5,00 €/m2/rok 
 
Doba nájmu: od vydania právoplatného stavebného povolenia stavby Pri hrádzi komunikácie 
a inžinierske siete do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre danú 
stavbu 
 
Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k umiestneniu stavby Pri hrádzi komunikácie 
a inžinierske siete a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 5 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Veronika Basta, Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 613/3, 613/9, reg. E č. 968 (K&K 
Pharmacy I s. r. o.) 
 
Ing. Káčer informoval, že na poslednom zastupiteľstve sa povoľovala výstavba okolo Samošky – 
spoločnosť vybuduje rampu, zrekonštruuje parkovacie miesta. Nejakú sumu preinvestujú, my im dáme 
parkovacie miesta a pozemok pod rampou do prenájmu. Parkovisko bude neuzavreté, zostane 
verejné pre všetkých, bez akéhokoľvek vyhradenia. 
Znova sa jedná o zámer, na ďalšom zastupiteľstve sa bude schvaľovať priamo nájomná zmluva. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 83/2020 
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: 
 - časť parcely registra „C“, parc. č. 613/3, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie (14 x parkovacie státia o výmere 189 m2), 
 - časť parcely registra „C“, parc. č. 613/3, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, 
 - časť parcely registra „C“, parc. č. 613/9, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely registra „E“, parc. č. 968, k. ú. Rovinka, 
zapísanej na LV 2692, druh pozemku: trvalý trávnatý porast spolu o výmere 19 m2 

 
pre žiadateľa: 
K&K Pharmacy I s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 48 085 430 
 
Účel nájmu: umiestnenie parkovacích státí, bezbariérovej rampy a stojiska na odpadové 
kontajnery 
 
Cena nájmu: 10,00 €/m2/rok 
 
Doba nájmu: 30 rokov 
 
Odôvodnenie: Nájom pozemkov je potrebný na zrekonštruovanie parkovacích miest, 
vybudovanie bezbariérovej rampy a stojiska na kontajnery pre stavbu Obchodné centrum 
Rovinka (bývalá samoška). Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia verejnej prístupovej cesty na 
parkovisko, pričom parkovacie miesta ostanú aj naďalej nevyhradené a verejné pre všetkých. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 10/ Voľba nového člena komisie sociálno - kultúrnej 
 
Starosta obce informoval, že pán Bombala sa vzdal členstva v komisii sociálno-kultúrnej a novým 
členom bude pán Melicher. 
Následne dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 84/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie zánik členstva v komisii sociálno - kultúrnej p. Bc. Libora Bombalu 
b) volí za člena komisie sociálno – kultúrnej p. Ing. Alexandra Melichera 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
V Rovinke, dňa .................... ................................................ 
 Milan Kubeš 
 starosta obce Rovinka 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRHOVÁ KOMISIA: 
 
Marián Kanis...................................................... Dátum ........................................... 
 
 
Bc. Libor Bombala.............................................. Dátum ........................................... 
 


