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Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Zápisnica

č. 03

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 02.05.2012
o 17.15 hod. v kultúrnom dome v Rovinke – výstavná sieň
Poslanci OZ prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Starosta obce
JUDr. Milan Bombala
Zapisovateľka
Klára Šturdíková
Občania – viď prezenčná listina
Neprítomní:
(ospravedlnení) : Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík, Mgr. Rudolf Nagy

Program zasadnutia :
1/ Schválenie programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
3/ Revitalizácia voľnočasových plôch v obci Rovinka
4/ Diskusia
5/ Záver
Rokovanie OZ
1/ Schválenie programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce otvoril III. mimoriadne zvolané zasadnutie OZ, privítal prítomných, ospravedlnil
neprítomnosť poslancov Patrika Mrvu, Mgr. Rudolfa Nagyho, Ing. Martina Hucíka a skonštatoval,
že OZ je uznášania schopné pretože je prítomných 6 poslancov OZ. Poslanci OZ pozvánky
obdržali. K programu zasadnutia neboli zo strany poslancov predložené žiadne pripomienky.
Starosta dal o programe III. zasadnutia OZ hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 1:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program III. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1/
Schválenie programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
3/
Revitalizácia voľnočasových plôch v obci Rovinka
4/
Diskusia
5/
Záver
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová,
Marta Kelemenová
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /– Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík, Mgr. Rudolf Nagy
Návrh bol schválený
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2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Starosta obce navrhol :
Do návrhovej komisii - JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Marcela Tabačeková
Za overovateľov zápisnice: Jana Blahutová , Marta Kelemenová
a zapisovateľku zápisnice: Klára Šturdíková
Návrhová komisia prečítala návrh na prijatie uznesenia k bodu č. 2 rokovania OZ:
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje pre potrebu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
B) volí členov Návrhovej komisie JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Marcela Tabačeková .
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 III. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele
D) určuje overovateľov zápisnice : Jana Blahutová, Marta Kelemenová .
zapisovateľku zápisnice:
Klára Šturdíková

Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová,
Marta Kelemenová
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /– Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík, Mgr. Rudolf Nagy
Návrh bol schválený

3/ Revitalizácia voľnočasových plôch v obci Rovinka
Starosta obce JUDr. Milan Bombala informoval:
Vo veci „Revitalizácie voľnočasových plôch v obci Rovinka“ bola vypracovaná projektová
dokumentácia pre SP a aby obec mohla získať nenávratné finančné prostriedky z fondov, musí byť
vypracovaný aj realizačný projekt. Ak bude projekt schválený, náklady ktoré sú s tým spojené budú
preplatené. K podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné prijať uznesenia týkajúce
sa :
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Operačný program pre
Bratislavský kraj (OPBK) za účelom realizácie projektu „Revitalizácia voľnočasových plôch v obci
Rovinka“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie
- spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom.
Oprávnené náklady sú vo výške 240.937,22 EUR, z toho obec musí minimálne 5 % garantovať
spolufinancovanie. V pôvodnom návrhu, ktorý poslanci obdržali je spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 12.046,861 EUR. Starosta obce a poslanci obecného
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zastupiteľstva po prehodnotení rozpočtu a rozprave upravili výšku oprávnených výdavkov obce na
sumu 15.000,00 EUR.
Návrhová komisia následne prečítala návrh na prijatie uznesenia k bodu č. 3 rokovania OZ:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci (NFP) výzvy Operačný program
pre Bratislavský kraj (OPBK) za účelom realizácie projektu „Revitalizácia voľnočasových plôch v
obci Rovinka“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie
c) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 15.000,00 EUR.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová,
Marta Kelemenová
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /– Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík, Mgr. Rudolf Nagy
Návrh bol schválený

Starosta obce ďalej informoval, že obec Rovinka podala žiadosť o stavebné povolenie k stavbe :
Revitalizácia voľnočasových plôch v obci Rovinka. V priebehu stavebného konania nevzniesol žiaden
účastník konania námietky.Voči vydanému stavebnému povoleniu podala účastníka konania pani
Rozália Lovászová, rod. Fiebigerová, zastúpená JUDr. Pavlom Baginom odvolanie. Z toho dôvodu
nemôže ku dnešnému dňu stavebné povolenie nadobudnúť právoplatnosť. Po vzájomnej komunikácii
JUDr. Bagin ponúkol variant riešenia t.j. zámenu pozemku o ktorú žiadala jeho mandantka pani
Lovászová Rozália, rod. Fiebigerová ešte v roku 2008 o čom má obec právny podklad – Uznesenie
OZ z roku 2008. Akceptáciou jeho návrhu účastníčka konania zoberie odvolanie späť. Obec Rovinka
nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia nestratí možnosť získať z fondov EU nenávratný
finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo názor, že je nevyhnutné, aby mala obec
vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sú stavby vo vlastníctve obce.
Následne starosta požiadal návrhovú komisiu aby prečítala návrh uznesenia týkajúci sa zámeny
pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 21281/283 k.ú. Rovinka o výmere 754m², evidovaného na LV č.
364 pre obec Rovinka za spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/5 k nehnuteľnostiam – k pozemkom p.č.
409 a 410 k.ú. Rovinka o výmerách 475m² a 2956m² vo vlastníctve Lovászová Rozália, rod.
Fiebigerová, nar. 09.05.1963, bytom Rovniankova 1690/22, Bratislava, oba pozemky zapísané na LV
č. 923 pre obec Rovinka.
Návrhová komisia prečítala nasledujúci návrh uznesenia k bodu č. 3 rokovania OZ:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zámenu pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 21281/283 k.ú. Rovinka o výmere 754m², evidovaného
na LV č. 364 pre obec Rovinka za spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/5 k nehnuteľnostiam –
k pozemkom p.č. 409 a 410 k.ú. Rovinka o výmerách 475m² a 2956m² vo vlastníctve Lovászová
Rozália, rod. Fiebigerová, nar. 09.05.1963, bytom. Rovniankova 1690/22, Bratislava, oba pozemky
zapísané na LV č. 923 pre obec Rovinka.
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Peter Szép, Jozef Bartaloš , Ing. Marcela Tabačeková, JUDr. Radoslav Hajdúch, Jana Blahutová,
Marta Kelemenová
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„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomní (ospravedlnení) /á, í /– Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík, Mgr. Rudolf Nagy
Návrh bol schválený

4/ Diskusia

Ing. Marcela Tabačeková:
Upozornila, že na internetovej stránke obce Rovinka, v kolonke: Komisia životného prostredia nie je
uvedený člen – Mária Kotrisová.
Starosta obce povedal, že tento chýbajúci údaj bude doplnený na internetovej stránke obce Rovinka.

5/ Záver
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
III. mimoriadne zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 17.40 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Marta Kelemenová ................................... dátum 07.05. 2012
Jana Blahutová

...................................dátum 07.05. 2012
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Zapísala: Klára Šturdíková
Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka
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