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Obecné zastupiteľstvo v Rovinke
Zápisnica

č. 07

zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, konaného dňa 02.09.2015
o 18,00 hod. na obecnom úrade v Rovinke – I. poschodie KD
Poslanci OZ prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Starosta obce:
JUDr. Milan Bombala
Zapisovateľka:
Mgr. Jana Mitrová
Občania – viď prezenčná listina
Program zasadnutia :
1/
2/
3/
4/
5/

6/
7/
8/
9/

Schválenie programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Kontrola plnení prijatých uznesení
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na
žiaka školských zriadení na území obce Rovinka
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Výstavba školskej jedálne a telocvične; VOS na predaj pozemku registra „E“ p.č.
992/101 – orná pôda o výmere 1819m2.
Informácia o plnení rozpočtu obce a Rozpočtové opatrenia
Diskusia
Záver

Na úvod zasadnutia OZ starosta obce privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že
je prítomných šesť (6) poslancov OZ, t.j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Oboznámil prítomných, že neprítomnosť na začiatku zasadnutia OZ ospravedlnili
poslanci JUDr. Michal Tinák a Julius Farkaš, poslanec Patrik Mrva je na ceste (v kolóne aut
na ceste do Rovinky).
1/ Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, a na základe podnetu zo strany
Hlavného kontrolóra obce navrhol vylúčiť z programu bod č. 3 „Kontrola plnení prijatých
uznesení“, ktorý sa presúva do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ. Žiadny poslanec OZ
nevzniesol iný návrh na doplnenie programu ani inú pripomienku, tak dal starosta o ňom
hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 1/
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Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1/ Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a
na žiaka školských zriadení na území obce Rovinka
4/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
5/ Výstavba školskej jedálne a telocvične; VOS na predaj pozemku registra „E“ p.č.
992/101 – orná pôda o výmere 1819m2.
6/ Informácia o plnení rozpočtu obce a Rozpočtové opatrenia
7/ Diskusia
8/ Záver
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Július Farkaš
Návrh bol schválený

2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce navrhol
za členov návrhovej komisie poslancov: p. Marta Kelemenová a p. Andrej Klačan
za overovateľov zápisnice: p. Milan Kubeš a p. JUDr. Radoslav Hajdúch
za zapisovateľku: p. Jana Mitrová
a dal o návrhu hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 2/
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje pre potrebu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu
B) volí členov Návrhovej komisie: Marta Kelemenová, Andrej Klačan
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 VII. zasadnutia obecného
zastupiteľstva a jeho ciele
D) určuje overovateľov zápisnice : Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch
zapisovateľku zápisnice: Jana Mitrová

Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
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JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Július Farkaš
Návrh bol schválený

3/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zriadení na území obce Rovinka

Starosta obce odovzdal slovo p. Ing. Tinákovej.
Ing. Tináková (referát ekonomiky): tento návrh VZN upravuje výšku dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa pre materskú školu a na žiaka školských zariadení na území obce
Rovinka. Cieľom predkladaného VZN je určiť:
- financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD,
- výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy, odvody a bežnú
prevádzku týchto zariadení
- lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení
- deň v mesiaci, kedy územná samospráva poskytne dotáciu neštátnym
zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam
Podkladom pre výpočet tejto dotácie - ako je uvedené v predloženej Dôvodovej správe –
jednotkový koeficient určený pre SR ( vychádza z výnosu dane z príjmov FO SR,
prepočítaného počtu detí a percentuálnej časti (40%) určenej na školské originálne
kompetencie na 1 prepočítaného žiaka na rok 2015).
Tento postup bol zachovaný aj pri výpočte jednotkového koeficientu pre obec Rovinka, ktorý
sa následne použil na určenie výšky dotácie pre MŠ, ŠKD a zariadenie školského stravovania.
V rámci pripomienkového konania k tomuto VZN neboli vznesené žiadne pripomienky.
Z tohto dôvodu navrhujem predmetné VZN schváliť.
Marta Kelemenová (poslankyňa OZ): za finančnú komisiu odporúča prijať predložený návrh
VZN.
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 3/
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a na žiaka školských zriadení na území obce Rovinka
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Július Farkaš
Návrh bol schválený

4/

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení
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príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Starosta obce oboznámil prítomných o navrhovanej zmene vo VZN č. 2/2014 kde by malo
dôjsť iba k jednej zmene a to vo výške mesačného príspevku na jedno dieťa umiestnené
v MŠ. Navrhované zvýšenie je o 100% t.j. z 20,- na 40,- Eur, preto dáva na zváženie
poslancom OZ či prijať tak výrazné zvýšenie alebo ísť cestou postupného zvyšovania
a nateraz zvýšiť príspevok z 20,- na 30,- Eur. Predkladaný návrh VZN nikto z rodičov
nepripomienkoval.
JUDr. Hajdúch (poslanec OZ): ten skok je naozaj výrazný, máme takéto zvyšovanie
navrhnuté aj v rozpočte obce?
Starosta obce: takáto zmena nebola rozpočtovaná. My sme samozrejme robili aj porovnávania
s okolitými obcami a vyzerá to tak, že aj iné obce pristúpia k navýšeniu poplatkov. Máme
zámer rozšíriť kapacitu materskej škôlky o dve triedy, čo predpokladá navýšenie finančných
prostriedkov.
Andrej Klačan (poslanec OZ): keď si rozpočítame na jeden deň ani nie 2,- Eurá na žiaka, kde
má profesionálnu celodennú starostlivosť tak to skutočne nie je veľa aj keď sa môže zdať
navýšenie o 100% markantné. Rodičia platia v súkromných škôlkach oveľa vyššie
niekoľkonásobne poplatky. Pre sociálne slabšie rodiny máme určite nejaké zákonné
mechanizmy a budeme ich môcť posudzovať individuálne.
Starosta obce: dávam hlasovať o návrhu VZN v znení – zvýšenie na 30,- Eur/mes./dieťa
Návrh Uznesenia k bodu č. 4/
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o
určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Július Farkaš
Návrh bol schválený

5/

Výstavba školskej jedálne a telocvične; VOS na predaj pozemku registra „E“ p.č.
992/101 – orná pôda o výmere 1819m2.

Starosta obce: informoval prítomných o zámere predať pozemok parcely registra „E“ p.č.
992/101, druh pozemku: orná pôda formou VOS, ktorý bol získaný ukončeným ROEPom do
vlastníctva obce Rovinka, zapísaný na LV 2692. Prostriedky získané odpredajom tohto
majetku budú účelovo viazané a použité na výstavbu školskej jedálne a telocvične pri ZŠ.
Jediným kritériom vyhodnotenia VOS bude ponúknutá cena.
Andrej Klačan (poslanec OZ): navrhujem do pripravených podmienok VOS doplniť vzorovú
zmluvu.
Starosta obce: dávam hlasovať o návrhu Uznesenia s doplnením vzorovej zmluvy.
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Návrh Uznesenia k bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo
a) Na základe § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“)
sc h vaľ uj e
spôsob prevodu vlastníctva pozemku parcely registra „E“ , parc.č. 992/101, druh
pozemku: orná pôda zapísané Správou katastra Senec na LV 2692, k. ú. Rovinka
o celkovej rozlohe 1819 m2 Obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288
Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)
b) Na základe § 9 ods. 2 Zákona o majetku obcí s c h v a ľ u j e podmienky Obchodnej
verejnej súťaže podľa prílohy č. 11
Zriaďuje komisiu v zložení: Peter Kufel, Anderej Klačan, Marta Kelemenová, Július Farkaš, Radoslav
Hajdúch, Milan Kubeš, Marcela Molnárová, Michal Tinák, Patrik Mrva,
s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž a Mgr. Janu Mitrovú ako tajomníčku tejto
komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.

Termín do: 23.09.2015
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Marcela Molnárová, Andrej Klačan, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, Július Farkaš
Návrh bol schválený

6/ Informácia o plnení rozpočtu obce a Rozpočtové opatrenia
Pred prerokovaním 6. bodu programu došiel p. poslanec Mrva a odišla p. poslankyňa Molnárová
z dôvodu pracovných povinností (18:30).

Ing. Dubovanová (ekonómka obce) informovala k Rozpočtovému opatreniu:
Na základe plnenia príjmovej časti rozpočtu obce Rovinka na r.2015 a čerpania
rozpočtových finančných prostriedkov k 30.6.2015 a prijatých nerozpočtovaných dotácií zo
ŠR, referát ekonomiky, rozpočtu a účtovníctva OÚ v Rovinke navrhuje úpravy v príjmovej
a výdavkovej časti schváleného rozpočtu obce Rovinka na r.2015.
Navrhované úpravy podliehajú schváleniu Obecným zastupiteľstvom, nadväzujú na
ust. §14 písm. b/ Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – Zákon
č.5/84/2004 Z.z.
V príjmovej časti dochádza k navýšeniu o 237 705,00 €, výdavková časť sa zvyšuje pri
bežných výdavkoch o 37 973,00 €, pri kapitálových výdavkoch o 104 800,00 € , spolu je
nárast výdavkov o 142 773,00€ , navrhované rozpočtové opatrenie zachováva prebytkový
rozpočet.
Navrhované úprava príjmovej časti rozpočtu:
Zvýšenie nedaňových príjmov:
1. vyplatené dividendy od BVS a.s. vo výške 3 436,- €, ktoré neboli rozpočtované
2. nové právoplatné rozhodnutia o vyrubení pokuty za porušenie stavebných predpisov
o 11 150,- €
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Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu Uznesení
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3. poplatky a platby zo služieb o 44 300,- € o príjem réžie z poplatkov za stravné a poplatkov
za vstupné z prevádzkovania Detského centra v Tutti Bambini
4. iné príjmy o 340,- € z vrátky preplatku
5. kapitálové príjmy o 500,- za odpredaj majetku – biliardového stolu
6. prijatý transfer zo ŠR vo výške 200 000,- na nadstavbu ZŠ, prijatý transfer z BSK vo
výške 4 000,- € na nákup konvektomatu , prijatá účelová dotácia zo ŠR 640,- € na
referendum
Zníženie nedaňových príjmov
1. zníženie príjmov z prenájmu priestorov o 15 845,- € pre vypovedanie nájomnej zmluvy
zo strany obce v priestore Centrum obce z dôvodu neplatenia nájomcovi Pizza pazza s.r.o.,
a ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcov p. Marko v priestore Centrum obce a p.
Ivana Slotová – v Zdravotnom stredisku
2. zníženie finančných operácií o 10 816,- € z dôvodu nedočerpania bankového úveru
Celkom zvýšenie rozpočtových príjmov o 237 705,- €
Navrhovaná úprava výdavkovej časti rozpočtu
Zvýšenie bežných výdavkov o 37 973,- €, z toho na mzdy a poistné vo výške 25 842,- €
z dôvodu odsúhlasenej úpravy platu starostu v zmysle platných predpisov a novoprijatých
pracovníkov pre Detské centrum Tutti bambini , Materskú školu a úsek verejnej zelene
a poskytnutie OZ schválenej dotácie pre občianske združenie TJ Rovinka vo výške 6 640,- € ,
ostatné položky bežných navýšené podľa čerpania k 30.6.2015.
Zvýšenie kapitálových výdavkov o 104 800,- € , z toho o 4 000,- € na nákup konvektomatu
pre ŠJ,a zvýšenie o 100 800,- € na realizáciu nadstavby ZŠ - , zapríčinené vykonanými
prácami naviac.
Celkom zvýšenie rozpočtových výdavkov o 104 800,- €
Navrhované rozpočtové opatrenie bolo prerokované finančnou komisiou a Radou obce.
Marta Kelemenová (poslankyňa OZ) sa vyjadrila, že návrhom rozpočtového opatrenia sa na
finančnej komisii zaoberali, a s návrhom súhlasia.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Návrh Uznesenia k bodu č. 6/ :
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce Rovinka k 30.6.2015
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/20152 na obce Rovinka na rok 2015
Hlasovanie za návrh :
„Za“: (6) Patrik Mrva, Andrej Klačan, Marta Kelemenová, Peter Kufel,
JUDr. Radoslav Hajdúch, Milan Kubeš
„Proti“ : (0)
„Zdržal sa“: (0)
Neprítomný - ospravedlnený /á, í/ : Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, Július Farkaš
Návrh bol schválený
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Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 tvorí prílohu č. 2 Uznesení
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7/ Diskusia
p. Jecková: rada by som pochválila novú peknú cyklocestu a zároveň sa pýtam prečo tam nie
je osadená nejaká zábrana, ktorá by obmedzila vstup na cyklocestu autám, štvorkolkám...
Starosta obce: v súčasnosti je tam osadený na začiatku novej cyklocesty stĺpik, ktorý má
zabrániť vozidlám vstup na cyklocestu a čo najmenej obmedziť chodcov a cyklistov.
Súčasťou celého projektu je aj dodanie mobilnej aplikácie, ktorú si bude môcť široká
verejnosť stiahnuť do svojho mobilu a v prípade, že niekto zbadá na tejto ceste nejaké
vozidlo, znečistenie, voľný pohyb psov a pod., budete si to môcť odfotiť a následne to bude
aplikáciou preposlané priamo na OÚ.
Obyvateľka Okružnej ul.: chcem upozorniť na stále blikajúce pouličné osvetlenie na Okružnej
ul. v Rovinke, ktoré nám znepríjemňuje život.
Starosta obce: pravdepodobne sa jedná o dohárajúcu žiarivku a v dohľadnom čase situáciu
vyriešime jej výmenou.
p. Darvaš: - Prečo robí SSC na ceste 1/63 strieka biele čiary, keď sa v blízskej budúcnosti
plánuje ich prekresľovanie (vyznačovanie nových odbáčacích pruhov).
Starosta obce: toto je otázka skôr na Slovenskú správu ciest.
Marta Kelemenová: na záver iba pripomeniem, že sa blíži deň obce a chcela by som poprosiť
všetkých poslancov o účasť a aktívnu spoluprácu pri organizácii.
8/ Záver
Starosta obce JUDr. Milan Bombala poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VII.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke o 18:55 hod.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Milan Kubeš

...............................

dátum 09.09.2015

JUDr. Radoslav Hajdúch

...............................

dátum 09.09.2015

Zapísala: Mgr. Jana Mitrová
Zvukový záznam je uložený na sekretariáte OÚ Rovinka
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