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Uznesenia  č. 41 – 51 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka  konaného 
dňa  26.06.2013 

 
 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 41/2013 
 

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

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  
 

1/  Schválenie programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 
4/  Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch (informácia v zmysle Uznesenia OZ č. 

27/2013) 
5/ Záverečný účet obce a stanovisko HK k záverečnému účtu obce 
6/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2013 
7/ Štatút názvoslovnej komisie 
8/ Prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku (žiadateľ MUDr. Krnáčová) 
9/ Rozšírenie kapacity ZŠ (informácia o stave veci v zmysle uznesenia OZ č. 14/2013) 
10/ Výstavba cyklotrasy k Dunaju 
11/ Žiadosť na odkúpenie pozemku ( žiadateľ p. Vozáry) 
12/ Diskusia  
13/  Záver 

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (5)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    

 
 

Uznesenie č. 42/2013 
 
 V rámci bodu  programu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

 
Obecné zastupiteľstvo   
A/  zriaďuje   pre potrebu V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
 
B) volí členov Návrhovej komisie:   Marta Kelemenová, 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 V. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 
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D) určuje overovateľov zápisnice :  Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch   

      zapisovateľku zápisnice:             Jana Somolániová  

Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (3)  Mgr. Rudolf Nagy, Ing. Marcela Tabačeková, Patrik Mrva  
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (2)  Marta Kelemenová, JUDr. Radoslav Hajdúch 
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík, Jozef Bartaloš 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    
 
 

Uznesenie č. 43/2013 
 

 V rámci bodu  programu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení  

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. 40/2012   
Uznesenie č. 41/2012   
Uznesenie č. 14/2013 
Uznesenie č. 24/2013 
Uznesenie č. 25/2013 
Uznesenie č. 27/2013 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    
 
 

Uznesenie č. 44/2013 
 

 V rámci bodu programu č. 4/ Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch (informácia v zmysle Uznesenia 
OZ č. 27/2013) 
 
Obecné zastupiteľstvo  
Berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch obce Rovinka. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (4)  Marta Kelemenová, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (2) Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy 
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    
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Uznesenie č. 45/2013 
 

 V rámci bodu  programu č. 5/ Záverečný účet obce a stanovisko HK k záverečnému účtu obce  
 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ schvaľuje : 

1. celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad. 
2. prevod zostatku rozpočtu obce vo výške 1 150,- Eur do rezervného fondu. 

B/ berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    
 
 

Uznesenie č. 46/2013 
 

 V rámci bodu  programu č. 5/ Záverečný účet obce a stanovisko HK k záverečnému účtu obce 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
a)  berie na vedomie: 

Správu Ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku obce k 31.12.2012 
 
b)  s c h v a ľ u j e: 

Vyradenie z evidencie majetku obce majetok podľa prílohy Správy 
 

Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (5)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  , Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (1) Mgr. Rudolf Nagy 
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    

 
 

Uznesenie č. 47/2013 
 

 V rámci bodu  programu č. 6/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok  
 

Obecné zastupiteľstvo 
Berie na vedomie „Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2013“. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    
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Uznesenie č. 48/2013 
 

 V rámci bodu  programu č. 7/ Štatút názvoslovnej komisie  
 
Obecné zastupiteľstvo 
a) schvaľuje Štatút názvoslovnej komisie 
b) zriaďuje Názvoslovnú komisiu v zložení: 
  Marta Kelemenová – predseda komisie 

Janka Blahutová – člen komisie 
Ing. Juraj Kufel – člen komisie 
Janka Kundláková – člen komisie 
Ing. Ľubica Ozaniaková – člen komisie 
Mgr. Elena Zelenská – člen komisie 
Ing. Marcela Tabačeková – člen komisie 

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    

 
 
Uznesenie č. 49/2013 

 
 V rámci bodu  programu č. 9/ Rozšírenie kapacity ZŠ (informácia o stave veci v zmysle uznesenia OZ č. 

14/2013) 
 
Obecné zastupiteľstvo 
a)   súhlasí so zámerom prefinancovania výstavby základnej školy v Rovinke a telocvične formou  

 odpredaja: 
- pozemkov parcely registra „C“ p.č.: 20135/121 o výmere 895m2 a 20135/122 o výmere 207m2 
- novozameraných pozemkov, ktoré vzniknú parcelizáciou pozemku parcely registra „E“  p.č. 399 o 
výmere 13 140m2 , po tom čo bude   zaradená do zmien a doplnkov územného plánu na individuálnu 
bytovú výstavbu  
- vysporiadaním nehnuteľnosti vo vlastníctve obce v doposiaľ bezplatnom  užívaní fyzických a 
právnických osôb 

b)  v súlade so zámerom uvedeným v písmene a) tohto uznesenia, poveruje starostu obce, aby predložil 
OZ na schválenie návrhy kúpnych zmlúv. 

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    

 
 
Uznesenie č. 50/2013 

 
 V rámci bodu  programu č . 10/ Výstavba cyklotrasy k Dunaju  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci (NFP) výzvy Operačný program pre 

Bratislavský kraj (OPBK) za účelom realizácie projektu „Úprava jestvujúcej turistickej cesty na 
cyklotrasu“, 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 20.000,00 EUR. 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    
 
 

Uznesenie č. 51/2013 
 

 V rámci bodu programu č. 11/ Žiadosť na odkúpenie pozemku ( žiadateľ p. Vozáry) 
 
Obecné zastupiteľstvo 
a) OZ sťahuje z rokovania OZ žiadosť p. Vozáryho 
b) poveruje finančnú komisiu prípravou návrhu aktualizácie Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce Rovinka 
c) poveruje stavebnú komisiu, aby pripravila stanovisko pre OZ 

 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (6)  Marta Kelemenová, Ing. Marcela Tabačeková,  Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch, 

Jozef Bartaloš 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Jana Blahutová , Ing. Martin Hucík 

- neospravedlnený:       Peter Szép 
Uznesenie bolo schválené    

 
 

 
 
 
                    JUDr. Milan Bombala  
                           starosta obce  
 
 
 
 
Návrhová komisia :  
 
Marta Kelemenová  ..................................  dátum 27.06.2013 
 
Ing. Marcela Tabačeková ...................................  dátum 27.06.2013 
 


