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                                                                                                       Sp.zn. 06-2013/UK 1 
 

 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o   v  R o v i n k e 

 
Z á p i s n i c a     č.  06 

 
Zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 

12.08.2013 o 19,00 hod. na obecnom úrade v Rovinke – zasadačka (prízemie) 
 

 Poslanci OZ prítomní  podľa priloženej prezenčnej listiny  (príloha č. 1) 
              Starosta obce     JUDr. Milan Bombala  

Zapisovateľka   Jana Somolániová   
Občania – viď prezenčná listina  
 
Program zasadnutia :   
1/  Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/ Výstavba cyklotrasy k Dunaju 
4/  Záver 

 
Na úvod zasadnutia OZ, starosta obce všetkých prítomných privítal a poďakoval poslancom 

OZ, že prišli na takto mimoriadne zvolané zasadnutie OZ. Uviedol, že dôvodom mimoriadne 
zvolaného zasadnutia OZ je odstránenie nedostatku – pomenovania projektu na vybudovanie 
cyklotrasy k Dunaju.  
Vzhľadom k tomu, že bolo na zasadnutí OZ prítomných všetkých deväť (9) poslancov OZ, zasadnutie 
OZ bolo uznášaniaschopné. 

 
 

1/  Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Starosta vyzval poslancov OZ, či majú návrh na doplnenie alebo zmenu programu VI. zasadnutia OZ 
obce. Žiadny poslanec nevzniesol iný návrh na doplnenie programu ani inú pripomienku, tak starosta 
obce predložil poslancom na schválenie program VI. zasadnutia OZ a dal o ňom hlasovať. 
Návrh Uznesenia k bodu č. 1/  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  
1/  Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  
3/ Výstavba cyklotrasy k Dunaju 
4/  Záver 
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (9)   Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Jozef Bartaloš Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, 

 JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Ing. Marcela Tabačeková 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný (ospravedlnený)  /á, í /–   
Návrh bol schválený    
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2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol :  
Do  návrhovej komisie  -  JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva 
Za overovateľov zápisnice: Jana Blahutová, Ing. Martin Hucík    
a zapisovateľku zápisnice:  Jana Somolániová    
 
Žiadny poslanec nevzniesol iný návrh ani pripomienku a tak starosta obce predložil návrh na prijatie 
uznesenia k bodu č. 2 rokovania OZ:    
 
Obecné zastupiteľstvo   
A/   zriaďuje  pre potrebu VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
 
B)   volí členov Návrhovej komisie:   JUDr. Radoslav Hajdúch, Patrik Mrva 
 
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 VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

 
D)   určuje overovateľov zápisnice :  Jana Blahutová, Ing. Martin Hucík 
        zapisovateľku zápisnice:     Jana Somolániová  
 
Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (8)   Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Jozef Bartaloš Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, 

 Ing. Martin Hucík, Ing. Marcela Tabačeková 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (1)  JUDr. Radoslav Hajdúch 
Neprítomný (ospravedlnený)  /á, í /–   
Návrh bol schválený    
 
 
3/ Výstavba cyklotrasy k Dunaju  
 
Starosta obce prítomných informoval, že obec Rovinka podala na BSK prostredníctvom spoločnosti 
Allexis s.r.o. žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklotrasy smerom k Dunaju. 
Spoločnosť Allexis, ktorá celý projekt zabezpečuje, v žiadosti o NFP tento projekt chybne pomenovala 
"Cyklocesta Rovinka" t.j. inak ako bolo prijaté uznesenie OZ č. 50/2013 a ako je uvedený v stavebnom 
povolení (kde je nazvaný „cyklotrasa“). BSK žiada odstrániť tento nedostatok do utorka 13.08.2013. 
 
Návrh na uznesenie k bodu č. 3: 
Obecné zastupiteľstvo 
Mení a dopĺňa uznesenie obecného zastupiteľstva č. 50/2013, ktoré po zmene znie: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci (NFP) výzvy Operačný program 

pre Bratislavský kraj (OPBK) za účelom realizácie projektu „Cyklocesta 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 20.000,00 EUR.  
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Hlasovanie za návrh :  
„Za“: (9)   Marta Kelemenová, Jana Blahutová, Jozef Bartaloš Peter Szép, Mgr. Rudolf Nagy, Patrik Mrva, 

 JUDr. Radoslav Hajdúch, Ing. Martin Hucík, Ing. Marcela Tabačeková 
„Proti“ :  (0) 
„Zdržal sa“:  (0)  
Neprítomný (ospravedlnený)  /á, í /–   
Návrh bol schválený    
  
 
4/ Záver 
 
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie mimoriadne 
zvolaného VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 19,35 hod.  
 
 

 
 
 
         JUDr. Milan Bombala  
              starosta obce   
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
  
Jana Blahutová  ............................... dátum 15.08.2013 
 
Ing. Martin Hucík  ............................... dátum 15.08.2013 
 
 
 
 

 
 

    
Zapísala: Jana Somolániová 
Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka  
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