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  Sp. zn. 13/60/2021/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. 1 
z I. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 27.1.2021 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 10 

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

Neprítomní poslanci menovite:  1 Ing. Ján Hoľko 

Zapisovateľ: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania: 18.00 hod. 
Starosta obce Rovinka p. Milan Kubeš privítal všetkých prítomných poslancov. Zastupiteľstvo 
s počtom 10 poslancov bolo uznášaniaschopné. Poslanec Ing. Ján Hoľko neúčasť na zasadnutí 
ospravedlnil. 

 
 

PROGRAM I. VEREJNÉHO ZASADNUTIA  
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
Návrh programu: 
 
 
1. Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Voľba predsedu finančnej komisie 
5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Rovinka 
6. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 
7. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 44 
8. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 20489/2 
9. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 1653 (Ľubomír Kováč) 
10. Prenájom obecného pozemku reg. E parc. č. 1033/200 (R development s.r.o.) 
11. Rôzne 
12. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta prečítal návrh programu rokovania I. obecného zastupiteľstva.  
Poslankyňa p. Mandlíková navrhla, aby bod č. 4 Voľba predsedu finančnej komisie, bol vypustený 
z rokovania kvôli dohadom/sporom medzi poslancami. Pán Bombala, pán Zajíček, pán Kanis a pán 
Bartaloš navrhol o bode neodkladne rokovať, nesúhlasili z vypustením bodu z rokovania. 
Starosta dal hlasovať o vypustení bodu č. 4 z rokovania programu OZ.  
 
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. Voľba predsedu finančnej komisie 
 5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Rovinka 
 6. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

školských zariadení na území obce Rovinka 
 7. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 44 
 8. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 20489/2 
 9. Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 1653 (Ľubomír Kováč) 
 10. Prenájom obecného pozemku reg. E parc. č. 1033/200 (R development s.r.o.) 
 11. Rôzne 
 12. Záver 
 
Hlasovanie za vypustenie bodu č. 4 z rokovania: 

Za 4 
Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. 
Alexander Melicher 

Proti 6 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar, František Zajíček 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Návrh uznesenia nebol schválený  
 

Následne potom dal starosta hlasovať o pôvodnom návrhu programu rokovania.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky.  
 
Uznesenie č. 1/2021 k bodu č. 1 
Hlasovanie za pôvodný návrh programu rokovania: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 3 Ing. Veronika Basta, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher 

Zdržal sa 1 Ing. Marek Gehry 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
Bod č. 4 zostal v programe rokovania I. OZ. 
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K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 2/2021 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
b) volí členov Návrhovej komisie: Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta  
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: Bc. Libor Bombala, 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. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian Kanis, 
Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce (ďalej iba HK) pána Ing. Dubeňa o bližšie informácie: 
HK uviedol, že materiály k plneniu uznesení boli zaslané k preštudovaniu. 
Uviedol: z roku 2017 zostáva v plnení 1 uznesenie, z roku 2018 1 uznesenie, z roku 2019 4 
uznesenia a z roku 2020 20 uznesení. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 3/2021 k bodu č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako 
naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia: 
Uznesenie č. 108/2017 
Uznesenie č. 131/2018 
Uznesenie č. 47/2019 
Uznesenie č. 86/2019 
Uznesenie č. 87/2019 
Uznesenie č. 131/2019 
Uznesenie č. 12/2020  
Uznesenie č. 15/2020 
Uznesenie č. 28/2020 
Uznesenie č. 47/2020 
Uznesenie č. 71/2020 
Uznesenie č. 89/2020 
Uznesenie č. 91/2020 
Uznesenie č. 92/2020 
Uznesenie č. 93/2020 
Uznesenie č. 95/2020 
Uznesenie č. 107/2020 
Uznesenie č. 108/2020 
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Uznesenie č. 109/2020 
Uznesenie č. 111/2020 
Uznesenie č. 113/2020 
Uznesenie č. 124/2020 
Uznesenie č. 125/2020 
Uznesenie č. 126/2020 
Uznesenie č. 127/2020 
Uznesenie č. 129/2020 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Voľba nového predsedu finančnej komisie 
 
Starosta požiadal o vyjadrenie p. Gehryho, predsedu finančnej komisie.  
„Po zvažovaní podpory ostatných poslancov som sa vzdal funkcie, trvám na tom, že to bolo 
objektívne, aj z pohľadu fungovania finančnej komisie a z pohľadu medziľudských vzťahov“. 
Pán Gehry požiadal o krátke stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom, kde by sa dohodli na novom 
predsedovi finančnej komisie. Stretnutia sa zúčastnili 3 poslanci p. Basta, p. Mandlíková, p. Melicher. 
Z rozpravy a vyjadrenie viacerých poslancov k téme, bolo zrejmé, že každý má na daný 
problém svoj názor. Uznali odborné znalosti p. Gehryho, podľa niektorých bolo rozhodnutie 
vzdať sa funkcie unáhlené. Problém sa vyrieši hlasovaním o novom predsedovi finančnej 
komisie. 
Starosta sa zmienil, že o post predsedu komisie prejavil záujem pán Ing. Hoľko. 
Pán Kanis (poslanec) navrhol hlasovanie za nového predsedu finančnej komisie p. Rudolfa Nagya, 
myslí si, že je najvhodnejší kandidát s dlhoročnými skúsenosťami prácou v orgánoch obce. Poslanci 
nenamietali. 
Pán Nagy (poslanec) navrhol prítomným poslancom, že členom finančnom komisie sa môže stať ten, 
kto bude mať o členstvo záujem, pána Gehryho ako člena finančnej komisie zamietol. 
Ako prvé hlasovanie poslancov bolo o zvolení p. Gehryho opäť za predsedu komisie. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
volí za predsedu finančnej komisie p. Ing. Mareka Gehryho 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 4 
Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. 
Alexander Melicher 

Proti 4 Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, Michal Zachar, František Zajíček  

Zdržal sa 2 Jozef Bartaloš, Mgr. Rudolf Nagy 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie nebolo schválené 
 
Návrh uznesenia nebol schválený, p. Gehry nebol zvolený za predsedu finančnej komisie. 
Starosta dal hlasovať o ďalšom návrhu na predsedu finančnej komisie p. Nagyovi. 
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Uznesenie č. 4/2021 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
volí za predsedu finančnej komisie p. Mgr. Rudolfa Nagya 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 4 
Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. 
Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta skonštatoval, že novým predsedom finančnej komisie sa stal pán Rudolf Nagy. 
 
 
K bodu č. 5/ VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Rovinka 
 
Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta) o vyjadrenie: 
Návrh VZN je doplnený o nové ustanovenia vyplývajúce z legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú zberu 
kuchynského odpadu. Od 1.1.2021 je povinnosťou obce zaviesť zber kuchynského odpadu. Obce si 
musia nastaviť systémy. Doteraz táto služba bola zabezpečovaná iba pre reštaurácie. V obci budú na 
stojiskách umiestnené nádoby na zber kuchynského odpadu. Na otázku poslankyne p. Basta, ako je 
to z likvidáciou použitého kuchynského oleja starosta uviedol - Použitý kuchynský olej je možné t. č. 
odovzdať na zberný dvor v uzavretých nádobách. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 5/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na 
dieťa školských zariadení na území obce Rovinka  
 
Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta) o vyjadrenie: 

Dané VZN sa prijíma každoročne (§ 6 ods. 12 písm. c) bod 3 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). Na základe prijatého VZN sa vypláca finančný 
príspevok obce na mzdy a prevádzku školských zariadení (materská škola, školská jedáleň, 
školský klub detí, súkromná materská škola Hrášok, logopedické centrum LOGaDYS 
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a súkromná základná umelecká škola). Obec dostáva/prerozdeľuje finančné prostriedky 
z podielových daní pre spomínané subjekty. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 6/2021 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy a na dieťa v školských zariadení na území obce Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 44 
  
Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta) o vyjadrenie: 
Ide o schválenie prenájmu priestorov v budove pošty (Slovenská pošta a Potraviny), obom končí 
nájomná zmluva, na minulom zasadnutí OZ sa schvaľoval zámer prenájmu nebytových priestorov, 
dnes sa schvaľuje uzavretie zmluvného vzťahu pre oboch nájomcov. Prenájom priestorov je za 
rovnakých podmienok, ako bol predtým. Pošta bude i naďalej poskytovať svoje služby bez zmeny. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 7/2021 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje v súlade s uznesením č. 126/2020 a v ňom schválených podmienok uzavretie 
„Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve“, ktorej predmetom bude prenájom nebytových priestorov 
v budove „Pošta – Potraviny“, so žiadateľom: L&L, s.r.o., Rovinka 38/31, 900 41 Rovinka, IČO: 
50 206 206 
 
Odôvodnenie: zachovanie služieb poskytujúcich základné potraviny pre danú lokalitu 
v Rovinke 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
Následne dal starosta hlasovať o prenájme priestorov pre Slovenskú poštu. 
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Uznesenie č. 8/2021 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje v súlade s uznesením č. 127/2020 a v ňom schválených podmienok uzavretie 
„Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom nebytových priestorov v budove „Pošta 
– Potraviny“, so žiadateľom: Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 
Bystrica, IČO: 36 631 124 
 
Odôvodnenie: zachovanie služieb Slovenskej pošty pre obyvateľov obce. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 8/ Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 20489/2 
 
Starosta požiadal Ing. Gehryho (poslanec) o vyjadrenie: 
- Na prenájom obecného pozemku bola vyhlásená verejná súťaž a zriadená komisia, ktorá vyberala 
z troch projektov. Všetci 6 členovia komisie sa jednohlasne zhodli pre výber spoločnosti G-Tools, s.r.o. 
Ing. Káčer (prednosta) doplnil, že sa jedná o umiestnenie mobilného kontajnera, víťazný uchádzač 
najlepšie spĺňal podmienky výberu. 
Pán Bombala (poslanec) navrhol, aby toalety boli verejne dostupné, pán Kanis (poslanec) oponoval, 
že to nie je správne, spoločnosť by sa „nedoupratovala“, navrhol udržanie úrovne akú majú, ďalej 
navrhol udržateľnú spoluprácu s obcou v prípade organizovania spoločenských udalostí.  
Starosta spresnil, že ak sa v mieste (parkovisko pri jazere) bude konať obecná akcia, budú otvorené aj 
toalety. 
Pani Basta (poslankyňa) ocenila zámer uchádzača ponúkať službu - požičovňu bicyklov. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 9/2021 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
na základe zápisnice komisie obchodnej verejnej súťaže obce Rovinka z otvárania 
a vyhodnotenia predložených návrhov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 19. 01. 2021 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku reg. C parc. č. 20489/2 s úspešným 
uchádzačom: G-Tools s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava, IČO: 52 067 921 
 
Nájomné: 40 €/m2/rok 
Doba nájmu: 5 rokov 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 9/ Prenájom obecného pozemku reg. C parc. č. 1653 (Ľubomír Kováč)  
 

Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta) o k vyjadrenie. 
Ide o prenájom pozemku za účelom položenia inžinierskych sietí. Podmienkou prenájmu obecného 
pozemku bolo právo prechodu a prejazdu pozemku pre ostatných budúcich staviteľov s čím p. Kováč 
po dohode s obcou súhlasil. Na minulom rokovaní OZ sa schvaľoval zámer prenájmu. Ostatní 
stavitelia sa už pripoja na vlastné náklady, v zmluve budú uvedené podmienky prenájmu. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 10/2021 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 

schvaľuje v súlade s uznesením č. 108/2020 a v ňom schválených podmienok uzavretie 
„Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov: 
- časť parcely registra „C“, parc. č. 1653, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: 
ostatná plocha o výmere 50 m2, s podmienkou zabezpečenia prístupu aj pre vlastníkov 
pozemkov parc. č. 1654/7, 1654/8, 1654/9, 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/7, 1722/12, 1722/16 
 

pre žiadateľa: Ľubomír Kováč, rod. č. XXXXXXXXXX, dátum nar. XX. XX. XXXX, XXXXXXXX, 
XXX XX XXXXXX 
 

Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 

K bodu č. 10/ Prenájom obecného pozemku reg. E parc. č. 1033/200 (R development s.r.o.) 
 
Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta) o vyjadrenie: 
Ide o prenájom pozemku za účelom výstavby inžinierskych sietí, ide o výstavbu IBV v lokalite za Billou 
smerom ku hrádzi. Podmienkou prenájmu je dobudovanie prepojenia medzi ul. Hrádzna a ul. 
Pšeničná a previesť cestu do správy obce, čo bude aj podmienkou kolaudácie dokončenej výstavby. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 11/2021 k bodu č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 

schvaľuje v súlade s uznesením č. 82/2020 a v ňom schválených podmienok uzavretie 
„Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov: 
- časť parcely registra „E“, parc. č. 1033/200, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 2692, druh 
pozemku: ostatná plocha o výmere 120 m2, s podmienkou vybudovať a previesť na obec 
prepojenie medzi ulicami Hrádzna a Pšeničná 
 

pre žiadateľa: R development s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava, IČO 47 085 819 
 

Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Marian 
Kanis, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 11/ Rôzne  
 
Pani Mandlíková (poslankyňa) informovala o zaslaní správy o činnosti DHZ obce za uplynulé obdobie, 
poprosila prítomných venovať pozornosť týmto informáciám. Ďalej požiadala o odblokovanie 
hydrantu pri základnej škole tak, aby sa stal dostupným. 
 
Pán Bartaloš (poslanec) požiadal, aby obec venovala pozornosť výstavbe požiarnej zbrojnice.  
Ing. Káčer (prednosta) spresnil, že všetko je už pripravené k výstavbe, v marci 2021 sa predpokladá 
začať s búracími prácami, stavebné povolenie je právoplatné. Čakáme na finálny rozpočet od 
projektanta, následne príde verejná súťaž tak, aby na jar mohla začať výstavba. 
 
Pán Bombala (poslanec) pripomenul, že dávnejšie žiadal obec o informácie k rozbehnutým projektom, 
v obci za posledné obdobie, zatiaľ nič nedostal. 
Ing. Káčer (prednosta) uviedol: 
Rekonštrukcie Školskej ulice – hotová projektová dokumentácia, čaká sa na vydanie povolenia na 
stavbu, prišli vyjadrenia od policajtov, obec by t. č. mala mať všetky stanoviská, projektant pripravuje 
finálny rozpočet, potom prichádza na rad verejné obstarávanie. Predpoklad začatia prác je v lete. 
Plánovaných je 5 etáp výstavby. 
Výstavba hasičskej zbrojnice - projekt je pred realizáciou, predpoklad začatia prestavby je jar 2021. 
Výstavba telocvične – telocvičňa je už vybudovaná, čaká sa na kolaudáciu, ktorá bola pre epidémiu 
odložená. 
Prístavba k ZŠ, rozšírenie výdajne stravy – výdajňa stravy je takmer hotová, odstraňujú sa vady 
a nedorobky, následne bude kolaudácia. 
Rozšírenie školského areálu - sú navrhnuté 3 budovy – škola, jedáleň, škôlka – výška investícií je 
odhadovaná na cca 7 mil. eur, tento rok je priorita škola. Ideme reálne do projektov na ktoré už 
nemáme vlastné zdroje, potrebné sú dotácie, sme zaúverovaný. Veríme že dotácie na školstvo budú. 
Čakáme na výzvy od štátu. 
Výstavba tribúny – obec sa zapojí do novej výzvy na výstavbu športovej infraštruktúry, možnosť 
získať 50 % dotáciu, na stavbu je vydané stavebné povolenie, pripravuje sa verejné obstarávanie. 
Dostavba školského areálu – parkoviská, spevnené plochy, stojisko, finálne práce, ktorými by sa 
dokončil existujúci školský areál. 
Podľa možností sa obec zapája do rôznych výziev na dotácie – aktuálne sú dotácia na revitalizáciu 
vetrolamu na Železničnej ulici, dotácia na tribúnu 
Možné riešenie MŠ v lokalite Cieľová Rovinka. 
 
Pán Nagy (poslanec) navrhol kúpu a prerobenie staršieho rodinného domu na účely zriadenia MŠ. 
Požiadal o elektronické zobrazovanie podkladov počas rokovania OZ. 
 
Pani Basta (poslankyňa) informovala, že MŽP SR navrhuje, aby mobilná meracia jednotka zostala 
dlhšie na území obce, prenájom by mal ďalej platiť SHMÚ, bližšie okolnosti zistí.  
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K bodu č. 12/ Záver 
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie I. obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Rokovanie I. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.27 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Káčer Milan Kubeš 
 prednosta Obecné úradu Rovinka starosta obce Rovinka 
 
 
 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
Bc. Libor Bombala .....................................................   Dátum ............................ 
 
 
Ing. Marek Gehry.........................................................   Dátum ............................ 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová .......................................................   Dátum ............................ 


