Uznesenia č. 22 – 45
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka
konaného dňa 06.06.2012

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia :

K bodu programu č. 1/ Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

•

Uznesenie č. 22/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program IV. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Záverečný účet obce za rok 2011, Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce
za rok 2011, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Informácia o plnení uznesenia č. 11/2012
Oprava uznesenia č. 72/2011
Prenájom pozemkov (bezpečnostné opatrenia na ceste 1/63)
Prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska
Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov ( žiadosti p. Marko, p. Ohajda, p. Zacharová, p. Tonkovičová,
p. Diosi, p. Pytelová)
Prerokovanie žiadosti na zámenu pozemkov (p. Wágner, p. Lovásová)
Prerokovanie žiadosti o prenájom a predaj budovy súp. č. 470 (Bella Piazza)
Územný plán obce
Schválenie predmetu zákazky na dodanie potravín do Školskej jedálni pri MŠ v Rovinke,
Diskusia
Záver

Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(9) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép,
Mgr. Rudolf Nagy, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené
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•

K bodu programu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.

Uznesenie č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje pre potrebu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
B) volí členov Návrhovej komisie Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš .
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. zasadnutia obecného
zastupiteľstva a jeho ciele
D) určuje overovateľov zápisnice : Mgr. Rudolf Nagy , Patrik Mrva
zapisovateľku zápisnice:

Klára Šturdíková

Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (1) Jozef Bartaloš
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Uznesenie č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako
naďalej platné nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 17/2010
Uznesenie č. 57/2010
Uznesenie č. 41/2010
Uznesenie č. 40/2011
Uznesenie č 67/2011,písm.b)
Uznesenie č. 76/2011
Uznesenie č. 78/2011
Uznesenie č. 91/2011
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(7) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép,
Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (2) – Mgr. Rudolf Nagy, Marcela Tabačeková
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené
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•

K bodu programu č. 4/ Záverečný účet obce za rok 2011, Správa nezávislého audítora z overenia
ročnej
účtovnej závierky obce za rok 2011, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2011

Uznesenie č. 25/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.
2. usporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške 102 369,08 Eur o výdavky z finančných operácií
vo výške 31 434 Eur a účelovo viazané prostriedky na prístavbu MŠ vo výške 63 513 Eur a čistý
prebytok hospodárenia bežného rozpočtu obce Rovinka vo výške 7 419,08 Eur.
3. Pridelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 7 419.08 Eur do rezervného fondu.
4. berie na vedomie:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011.

Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(9) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép,
Mgr. Rudolf Nagy, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu č. 5/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

Uznesenie č. 26/2012

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie „ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012“
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Jozef Bartaloš , Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (1) Ing. Marcela Tabačeková,
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené
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•

K bodu č. 6/ Informácia o plnení uznesenia č. 11/2012
Uznesenie č. 27/2012

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra o plnení uznesenia č. 11/2012
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Peter Szép, Ing. Marcela Tabačeková
Jozef Bartaloš , Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (1) Mgr. Rudolf Nagy
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 7/ Oprava uznesenia č. 72/2011 (zmena nadobúdateľa a oprávneného
z vecného bremena)
Uznesenie č. 28/2012

Obecné zastupiteľstvo
ruší uznesenie OZ č. 72/2011.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(9) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 7/ Oprava uznesenia č. 72/2011 (zmena nadobúdateľa a oprávneného
z vecného bremena)
Uznesenie č. 29/2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena so spoločnosťou ZSE
Distribúcia, a.s.; Čulenová č.6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518; IČ DPH: SK2022189048;
DIČ: 2022189048, ktorej predmetom je

4

a)

b)

prevod geometrickým plánom číslo 127/2011, vyhotoviteľ Radovan Verčík – RV GEO,
overeným pod číslom 418/2011 dňa 29.03.2011 novozameraných pozemkov:
- parc.č. 941/2 o výmere 5m2, druh pozemku – zastavané plochy
- parc.č. 941/3 o výmere 9m2, druh pozemku – zastavané plochy,
za kúpnu cenu 91,-EUR/m2, spôsobom podľa § 9a ods.1. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
zriadenie vecného bremena v prospech ZSE Distribúcia, a.s.; Čulenová č.6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518; IČ DPH: SK2022189048; DIČ: 2022189048, predmetom
ktorého je povinnosť obce Rovinka strpieť na pozemku p.č. 941 k.ú Rovinka
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami kupujúcemu a ním poverenými osobami v
rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, najmä ale nie výlučne
za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav stavby distribučnej trafostanice
postavenej na pôvodnom pozemku vrátane jej odstránenia,
- obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, najmä ale nie len obmedzení podľa § 10 a
povinnosti strpieť ochranné pásmo distribučnej trafostanice postavenej na pozemkoch
941/2 a941/3 podľa § 36.

Hlasovanie za návrh :
„Za“:

(9) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené

K bodu č. 8/ Prenájom pozemkov (bezpečnostné opatrenia na ceste 1/63)

Uznesenie č. 30/2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenskou správou ciest, Miletičová 19, 826 19
Bratislava, ktorej predmetom je prenájom geometrickým plánom číslo 3631583-009-2012, zo
dňa 16.02.2012, vyhotoveným GEO 3 Trenčín, zameraných pozemkov
- Parc. PKN číslo 98, zast. Plocha, diel 1 k parcele číslo 101-02 záber o výmere 77m2,
- Parc. PKN číslo 98, zast. Plocha, diel 2 k parcele číslo 101-02 záber o výmere 5m2,
- Parc. PKN číslo 99, zast. Plocha, diel 3 k parcele číslo 101-02 záber o výmere 40m2,
- Parc. PKN číslo 99, zast. Plocha, diel 4 k parcele číslo 101-02 záber o výmere 1m2,
- Parc. PKN číslo 882, zast. Plocha, diel 5 k parcele číslo 101-02 záber o výmere 1m2,
- Parc. PKN číslo 883, zast. Plocha, diel 6 k parcele číslo 101-02 záber o výmere 1m2,
za účelom výstavby cesty. Cena za prenájom pozemkov 1€ ročne/m2. Nájomné začína dňom
začatia stavebných prác na prenajatých pozemkov a končí protokolárnym odovzdaním
prenajatých pozemkov prenajímateľovi.
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Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(9) Jana Blahutová, Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /–
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 9/ Prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska

Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je prenájom
nebytového priestoru - miestnosť č. 22 o celkovej výmere 28,04m2 nachádzajúcej sa
v zdravotnom stredisku, súpisné číslo 209, postavenom na parc. č. 823, zapísaného na LV č.
357, k.ú. Rovinka, nájomcovi OBGYN, s.r.o., Vážska 16, 821 07 Bratislava, IČO: 36 366 161 za
účelom zdravotnej starostlivosti – zriadenie ambulancie praktického lekára pre dospelých.
Ročná cena nájmu je vo výške 34,48 EUR/m2/rok + DPH v zmysle platných právnych
predpisov (t.j. 965,44 EUR/rok + DPH ). Cena nájmu nezahŕňa náklady za služby a energie
spojené s užívaním nebytového priestoru. Doba nájmu: 5 rokov.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 10. 1 Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov ( žiadosť p. Marko)

Uznesenie č. 32/2012

Obecné zastupiteľstvo
sťahuje z bodu č. 10.1 žiadosť pána Marka a predkladá ho na prerokovanie stavebnej komisii.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené
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•

K bodu programu č. 10. 2 Prerokovanie žiadosti na odkúpenie pozemkov (-Žiadosť p. Ohajda
s manželkou)
. Uznesenie č. 33/2012

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje zámer predať p. Róbertovi a Jane Ohajdovým, bytom Rovinka 195, časť
pozemku p.č. 744 ktorý inak užíva, za kúpnu cenu vo výške 100,-EUR za m2 (bez DPH),
presná výmera prevádzaného pozemku bude určená po vypracovaní geometrického
plánu
b) súhlasí v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie ceny novozameraného pozemku
c) poveruje starostu obce, v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia,
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu na schválenie OZ
d) spôsob predaja nehnuteľností sa uskutočňuje priamym predajom, podľa §9a ods. 1
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 10.3 – Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností p. Zacharová. Uznesenie č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje zámer predať spôsobom hodným osobitného zreteľa p. Marte Zacharovej,
bytom Rovinka 296, pozemok:
-

p.č. 1573 k.ú. Rovinka o výmere 154m2 zast. plochy a nádvoria,
p.č. 1574 k.ú. Rovinka o výmere 24m2 zast. plochy a nádvoria,
p.č. 1575/1 k.ú. Rovinka o výmere 254m2 zast. plochy a nádvoria,
p.č. 1575/2 k.ú. Rovinka o výmere 43m2 zast. plochy a nádvoria,
p.č. 1576/1 k.ú. Rovinka o výmere 327m2 zast. plochy a nádvoria,
o výmere 32m2 odčlenený od pozemku p.č. 1576/2 k.ú. Rovinka

b) súhlasí v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie ceny prevádzaných pozemkov
c) poveruje starostu obce, v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia,
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu na schválenie OZ
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Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová

Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 10.4 Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku p. Tonkovičová a p.
Migač
. Uznesenie č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje zámer predať p.Tonkovičovej a p.Migačovi, bytom Trhové polia - Rovinka,
pozemok odčlenený od pozemku p.č.1319/5 k.ú. Rovinka za kúpnu cenu vo výške 100,EUR za m2 (bez DPH), presná výmera bude určená po vypracovaní geometrického
plánu
b) súhlasí v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie ceny pozemkov
c) poveruje starostu obce, v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia,
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu na schválenie OZ
d) spôsob predaja nehnuteľnosti sa uskutočňuje priamym predajom, podľa § 9a ods. 1.
písm. c) zákona č. 138/199l Zb.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(7) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva,
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (1) JUDr. Radoslav Hajdúch
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 10.5 - Žiadosť p.Zoltán Diosi - o odkúpenie pozemku bola doručená na OÚ
Rovinka dňa 02.05.2012)
. Uznesenie č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo
sťahuje z bodu č.10 žiadosť pána Diosiho p.č.1837/1 k.ú. Rovinka a predkladá ju na
prerokovanie stavebnej a finančnej komisii
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
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Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 10.6 - doručená žiadosť p. Diosiho Zoltána o odkúpenie pozemku z parcely
č. 1837/1 o výmere 4 m² zo dňa 16.05.2012.
. Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : predaj pozemku p.č. 1837/14 k.ú. Rovinka, odčlenený geometrickým plánom č.
17/2012, ktorý vyhotovil Ing. Teodor Fodor, úradne overeným dňa 22.03.2012 Ing. Ľudmilou
Fodorovou novozameraného pozemku o výmere 4m2, za kúpnu cenu vo výške 100,EUR/m2(bez DPH) p. Zoltánovi Diósimu, bytom Rovinka 198. Predaj nehnuteľností sa
uskutočňuje priamym spôsobom, podľa § 9a ods.1. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(5) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (3) Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 10.7 - Žiadosť p. Jana Pytlová o odkúpenie pozemku p.č. 1576/2 o výmere 32
m² bola doručená na OÚ Rovinka dňa 23. 05, 2012
. Uznesenie č. 38/2012
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať spôsobom hodným osobitého zreteľa p.
Jane Pytlovej, Bieloruská 1, Bratislava pozemok p,č. 1756/2 o výmere 32m2
b) súhlasí v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie ceny pozemkov
c) poveruje starostu obce, v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia,
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu na schválenie OZ

Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené
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•

K bodu programu č. 11.1 žiadosť o zámenu pozemkov (p.Fr. Wágner, p.Ing. Katarína
Lovásová)
. Uznesenie č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo
ruší uznesenie č. 41/2010.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 11.1 žiadosť o zámenu pozemkov (p.Fr. Wágner, p. Ing. Katarína
Lovásová)
. Uznesenie č. 40/2012

Obecné zastupiteľstvo
a) Súhlasí s vypracovaním geometrického plánu na vysporiadanie pozemkov p.č. 749,
752/1, 752/2, 678/1,
b) Súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku k novozameraným pozemkom, ktoré majú
byť predmetom zámeny
c) poveruje starostu obce pripraviť a predložiť zámennú zmluvu na schválenie OZ
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 11.2 - Zámena pozemkov Ing. Katarína Lovásová

Uznesenie č. 41/2012
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Obecné zastupiteľstvo
a) Súhlasí zo zámerom vysporiadať pozemky pre stavbu „Rovinka Školská ulica –
doplnenie chodníka“
b) súhlasí v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
geometrického plánu pre vysporiadanie pozemku pre vydanie stavebného povolenia
c) súhlasí v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
geometrického plánu pre vysporiadanie pozemku, ktorý vznikne odčlenením od
pozemku p.č. 1831
d) súhlasí s vypracovaním znaleckých posudkov na pozemky, ktoré majú byť predmetom
zámeny
e) poveruje starostu obce, pripraviť a predložiť na schválenie OZ návrh zámennej zmluvy

Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(6) Marta Kelemenová, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva,
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (2) JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu 12/ Prerokovanie žiadosti o prenájom a predaj budovy súp. č. 470 (Bella
Piazza)
Uznesenie č. 42/2012

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje zámer predať formou obchodnej verejnej súťaže budovu súp.č. 470,
postavenej na pozemku p.č. 2 k.ú Rovinka a pozemok p.č.2 k.ú. Rovinka (parc. reg.
„C“) zastavané plochy a nádvoria o výmere 576m2, obe nehnuteľnosti zapísané na LV
č. 364 v k.ú. Rovinka, vo výlučnom vlastníctve obce Rovinka,
b) súhlasí, v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia s vypracovaním
znaleckého posudku na určenie znaleckej hodnoty nehnuteľností - budovy súp.č. 470
postavenej na pozemku p.č. 2 k.ú. Rovinka a pozemku p.č. 2 k.ú. Rovinka,
c) zriaďuje komisiu obchodnej verejnej súťaže;
d) volí za členov komisie obchodnej verejnej súťaže: všetci poslanci, Ing. Katarína
Gergelová, JUDr. Ján Kubiš
e) určuje komisii verejnej obchodnej súťaže, pripraviť OZ na schválenie podmienky
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností - budovy súp.č. 470 postavenej na
pozemku p.č. 2 k.ú. Rovinka a pozemku p.č. 2 k.ú. Rovinka,
f) volí za predsedu komisie obchodnej verejnej súťaže p. Martu Kelemenovú.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(6) Marta Kelemenová, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin
Hucík
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„Proti“ : (1) Ing. Marcela Tabačeková
„Zdržal sa“: (1) Mgr. Rudolf Nagy
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 13/ Územný plán obce

Uznesenie č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu o potrebe opráv zrejmých grafických chýb z grafickej časti
UPO.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová

Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 13/ Územný plán obce

Uznesenie č. 44/2012

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Rovinka na začatie rokovaní ohľadne uzavretia
zmluvy o dielo, predmetom ktorej bude vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre
lokalitu Rovinka, ktorá bude podkladom pre zmenu územného plánu obce Rovinka.
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(6) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (2) Jozef Bartaloš, Peter Szép
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

•

K bodu programu č. 14/ Schválenie predmetu zákazky na dodanie potravín do Školskej jedálni pri
MŠ v Rovinke

Uznesenie č. 45/2012
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Obecné zastupiteľstvo
a) Schvaľuje začatie procesu zadávania zákazky „Dodanie potravín do školskej jedálne
v Rovinke“, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 40.000,-EUR a súčasne rovnaká,
alebo vyššia ako 10.000,- EUR.
b/ schvaľuje súťažné podmienky k zákazke „Dodanie potravín do Školskej jedálne
v Rovinke“, ktoré tvoria prílohu č. 1 Uznesení 22 - 45 z IV. zasadnutia OZ v Rovinke
c) schvaľuje komisiu na vyhodnotenie ponúk zákazke „Dodanie potravín do Školskej jedálne
v Rovinke“, v zložení: všetci poslanci, Ing. Katarína Gergelová, JUDr. Ján Kubiš, p. Dáša
Martincová
d) volí: za predsedu komisie p. Martu Kelemenovú
Hlasovanie za návrh :
„Za“:
(8) Marta Kelemenová, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,
Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomná : Jana Blahutová
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Návrhová komisia :
Ing. Martin Hucík

................................... dátum 13.06.2012

Jozef Bartaloš

................................... dátum 13.06.2012
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