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Uznesenia  č. 1 – 6 
 

z I. mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Rovinka  konaného dňa  09.01.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia : 

 

 

Uznesenie č. 1/2013 
 

� V rámci  bodu programu č. 1/ Schválenie programu I. mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje program I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  
1/  Schválenie programu I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/  VZN č. 8/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený návrh september 2012“ 
4/  Zakúpenie meračov rýchlosti vozidiel 
5/  Záver 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (9) Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Ing. Marcela Tabačeková, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy, 
               Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš     
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný (ospravedlnený)  /á, í/  
Uznesenie bolo schválené    

 
 

Uznesenie č. 2/2013 
 
� V rámci bodu  programu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie 

zapisovateľky.  

 

Obecné zastupiteľstvo   
A/  zriaďuje   pre potrebu I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú 

komisiu 
B)  volí členov Návrhovej komisie : Ing. Marcela Tabačeková, 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 I. mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

D)  určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Rudolf Nagy, Peter Szép  
     zapisovateľku zápisnice: Jana Somolániová  

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

Uznesenie č. 3/2013 
 

� V rámci bodu  programu č. 3/ VZN č. 8/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený návrh september 2012“ 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
1.  Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave č.j. A/2012/2270/BLM zo dňa 18.12.2012 

k návrhu zmien územného plánu obce Rovinka 
2.  Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie 
3. Opravu zrejmej grafickej chyby v dokumentácii Zmeny a doplnky územného plánu obce 

Rovinka 1/2009, týkajúcu sa funkčných plôch  F1-B-16 a F5-B-5. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (7) Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík, Jozef  

Bartaloš    
„Proti“ :  (2)  JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Marcela Tabačeková 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný (ospravedlnený)  /á, í/  
Uznesenie bolo schválené    
 

Uznesenie č. 4/2013 
 

� V rámci bodu  programu č. 3/ VZN č. 8/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený návrh september 2012“ 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
1. Rozhodnutie o námietkach – výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam, uplatneným 

v procese prerokovania tak, ako je navrhnutý v materiáli: „Zmeny územného plánu obce 
Rovinka, jún 2012, Správa o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, Súhrn 
a vyhodnotenie prerokovania, september 2012“ 

2.  Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený 
návrh september 2012“, ktorá mení záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie Územný 
plán obce Rovinka, rok 2011 v znení záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Zmeny 
a doplnky územného plánu obce Rovinka 1/2009 

3.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 8/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny Územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený 
návrh september  2012“ 

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

Uznesenie č. 5/2013 
 

� V rámci bodu  programu č. 3/ VZN č. 8/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
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dokumentácie „Zmeny územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený návrh september 2012“ 
 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu:  
1.  Zabezpečiť u spracovateľa dokumentáciu „Zmeny Územného plánu obce Rovinka, jún 2012, 

upravený návrh september 2012“ v troch originálnych vyhotoveniach v rozsahu a obsahu 
potrebnom na uloženie dokumentácie, ktorá bude následne opatrená schvaľovacou doložkou 
v zmysle §28 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Termín: do jedného mesiaca od nadobudnutia platnosti VZN č. 8/2013, ktorým sa vyhlasujú 
záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny Územného plánu obce Rovinka, jún 
2012, upravený návrh september  2012“ 

2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie „Zmeny Územného plánu obce Rovinka, jún 2012, 
upravený návrh september  2012“ na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave1, na Obecnom 
úrade v Rovinke a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu územného 
plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení ministerstvu. 

3. Zverejniť záväzné časti územného plánu obce Rovinka v znení schválených zmien v zmysle 
§27 ods.3 písm. a) a b) zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

 
 

Uznesenie č. 6/2013 
 

� V rámci  bodu programu č. 4/ Zakúpenie meračov rýchlosti vozidiel 

 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje zakúpenie 2 ks meračov rýchlosti BX-1 SPOMAĽ od spoločnosti BELLIMPEX, 
s.r.o., Kossúthova 6, 934 01  Štúrovo, IČO: 36705390 za kúpnu cenu 2 388,- €/ks. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6) Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy,  Ing. Martin Hucík, Jozef  Bartaloš    
„Proti“ :  (0)   
„Zdržal sa“:  (3) JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva 
Neprítomný (ospravedlnený)  /á, í/  
Uznesenie bolo schválené    
 
 
 
                    JUDr. Milan Bombala  
                           starosta obce  
 
 
Návrhová komisia :  
Ing. Marcela Tabačeková ..................................  dátum 14.01.2013 
Jozef Bartaloš          ...................................  dátum 14.01.2013 
 

                                                 
1 Od 01.01.2013 Obvodný úrad v Bratislave, Odbor výstavby a bytovej politiky 


