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Uznesenia  č. 38 - 40 
 

Z mimoriadne zvolaného IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Rovinka  konaného dňa  12.06.2013 

 
 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 38/2013 
 

 V rámci  bodu programu č. 1/ Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  
 
1/ Schválenie programu  mimoriadne zvolaného IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/ Prenájom reštauračného zariadenia v nebytových priestoroch v stavbe súp.č. 470 
4/ Záver 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch,  
 Ing. Martin Hucík,  
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy  

- neospravedlnený:    Jozef Bartaloš   
Uznesenie bolo schválené    

 
 

Uznesenie č. 39/2013 
 
 V rámci bodu  programu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie 

zapisovateľky.  
 

Obecné zastupiteľstvo   
A/  zriaďuje   pre potrebu mimoriadne zvolaného IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Návrhovú komisiu 
B)  volí členov Návrhovej komisie : Patrik Mrva, Ing. Martin Hucík 
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 mimoriadne zvolaného IV. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

D)  určuje overovateľov zápisnice : Jana Blahutová, Marta Kelemenová  
      zapisovateľku zápisnice:    Jana Somolániová  
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch,  
 Ing. Martin Hucík,  
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
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Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy  
- neospravedlnený:    Jozef Bartaloš   

Uznesenie bolo schválené    
    
 

Uznesenie č. 40/2013 
 

 V rámci bodu  programu č. 3/ Prenájom reštauračného zariadenia v nebytových priestoroch v 
stavbe súp.č. 470  
 
Obecné zastupiteľstvo 
Mení a dopĺňa uznesenie obecného zastupiteľstva č. 33/2013, ktoré po zmene znie: 
„Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje prenájom  nebytového priestoru v celkovej výmere 275,07m2, prízemie miestnosti č. 
1.08., 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15,1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 
1.33,  1.34 nachádzajúcich sa v objekte „Centrum obce“ súp. č. 470, postavenom  na parc. č. 2, 
zapísanom  na LV č. 364; spoločnosti Pizza Pazza, s.r.o., Lazaretská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 
45 235 210, za účelom prevádzkovania reštaurácie.  
Podmienky nájmu: 
Cena nájmu 900,- EUR mesačne od septembra 2013. V nájomnom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s 
užívaním nebytových priestorov (vykurovanie, elektrina, plyn, vodné, stočné, odvoz smetí a pod.). V nájomnom bude 
zahrnuté aj využitie letnej terasy.  
Zapracovanie zabezpečovacieho inštitútu do nájomnej zmluvy formou bianko zmenky vo výške 3 nájmov s 
ručiteľom fyzickej osoby. 
Do nájomnej zmluvy zapracovať povinnosť nájomcu zabezpečovať čistotu verejného priestranstva na náklady 
nájomcu, dať do bezodplatného užívania prenajímateľovi verejné priestranstvo pre potreby obce – kultúrne 
podujatia organizované obcou.  
Doba nájmu 5 rokov. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (5)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík,  
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (1) Jana Blahutová 
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy  

- neospravedlnený:    Jozef Bartaloš   
 
 
 
 
 
 
                    JUDr. Milan Bombala  
                           starosta obce  
 
 
 
 
Návrhová komisia :  
Patrik Mrva   ..................................  dátum 17.06.2013 
Ing. Martin Hucík        ...................................  dátum 17.06.2013 
 


