
Uznesenia  č. 32 - 55 
 

zo  IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Rovinka  konaného dňa  22.06.2016 
 

 
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia : 

 

K bodu č. 1/ Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.   32/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:  

1/ Schválenie programu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2/   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  

3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4/ Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok r. 2016 

5/   Schválenie záverečného účtu obce za r. 2015 

6/  Plnenie rozpočtu obce k 31.05.2016 a návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2016 

7/  VZN č. 3/2016 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 

8/   Oprava Uznesenia č. 30/2016 

9/  Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve (žiadateľ p. Kasák 

a spol.) 

10/ Žiadosti o uzavretie Nájomných zmlúv (žiadatelia 3P Development s.r.o, 

Alemal s.r.o, DBH-Energy s.r.o,  Andrea Blahutová) 

11/ Žiadosť o uzavretie Kúpnej zmluvy a zriadenie vecného bremena (žiadatelia 

Jana Nepšinská, Alemal s.r.o) 

12/ Žiadosti o odkúpenie komunikácie a spevnených plôch (žiadateľ Rovinka 

s.r.o) 

13/ Prerokovanie petície za vybudovanie detského ihriska 

14/ Diskusia 

15/ Záver  
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

 

 



K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

Uznesenie č. 33/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

A/  zriaďuje pre potrebu IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 

B) volí členov Návrhovej komisie   p. Marta Kelemenová, p. Július Farkaš 

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 IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho ciele 

D) určuje overovateľov zápisnice :   p. Andrej Klačan, p. Peter Kufel 

               zapisovateľku zápisnice:   Mgr. Jana Mitrová 
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (7)  Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení  

Uznesenie č. 34/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako 

naďalej platné nasledujúce uznesenia: 

Uznesenie č.  40/2012 

Uznesenie č.  64/2014 

Uznesenie č.  65/2014 

Uznesenie č.  97/2015 

Uznesenie č.  19/2016 

Uznesenie č.  22/2016 

Uznesenie č.  25/2016 

Uznesenie č.  30/2016 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení  

Uznesenie č. 35/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší Uznesenie č. 18/2015 



Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (1) Marcela Molnárová 

„Proti“ :  (2) JUDr. Radoslav Hajdúch, Andrej Klačan 

„Zdržal sa“:  (5) Milan Kubeš, Marta Kelemenová, Július Farkaš, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák 

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie nebolo schválené    
 

K bodu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení  

Uznesenie č. 36/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

ruší Uznesenie č. 48/2014 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 4/ Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok r. 2016 
  

Uznesenie č. 37/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie Plán práce hlavného kontrolóra obce Rovinka  na II. polrok r. 2016 
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

 K bodu č. 5/ Schválenie záverečného účtu obce za r. 2015 

 

Uznesenie č. 38/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo : 

a) berie na vedomie: 

      stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

 

b) schvaľuje : 

1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad 

2. Prevod 10% z prebytku rozpočtu vypočítaného podľa § 10 ods. 3 a § 16 ods.6  zákona 

č. 583/2004 Z. z., t.j. vo výške 26 514,- € ako povinnú tvorbu do rezervného fondu 

obce Rovinka 



3.  Prevod  zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 

518 952,-€   v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z., § 10 do príjmovej časti rozpočtu pre 

rok 2016. 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 6/ Plnenie rozpočtu obce k 31.05.2016 a návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2016   

 

Uznesenie č. 39/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

a/   berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Obce Rovinka k 31.05.2016 

b/  schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2016
1 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 7/ VZN č. 3/2016 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  

 

Uznesenie č. 40/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje VZN Obce Rovinka č. 3/2016 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“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

                                                           
1
 Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 tvorí prílohu č. 1 Uznesení 



K bodu č. 8/ Oprava uznesenia č. 30/2016 

 

Uznesenie č. 41/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo mení Uznesenie č. 30/2016, ktoré po oprave znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy OPKŽP-PO1-

SC111-2016-10 na realizáciu projektu „Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, 

rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ 

b) spolufinancovanie projektu žiadateľom  vo výške 21.100,-EUR 

c)   spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce Rovinka   
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

 K bodu č. 9/ Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve (žiadateľ p. Kasák a spol.)   

 

Uznesenie č. 42/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  so žiadateľom: 

- Fridrich Kasák, Veterná 1775/31, 931 01  Šamorín, nar. 01.08.1974 

uzavretie zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľností 

pozemku a cestnej komunikácie na obec Rovinka: pozemok parcely registra „E“ 

- p.č. 211/101, druh pozemku: orná pôda, výmera 26 m
2 

 zapísaná na LV 1293, k.ú. Rovinka za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro. 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 9/ Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve (žiadateľ p. Kasák a spol.)   

 

Uznesenie č.43/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  so žiadateľmi: 

- Miroslav Korčičiak, Nové Košariská 154, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 03.08.1965 

- Jozef Korčičiak, Hlavná 72, 900 41 Rovinka, nar. 30.05.1948 



-  Eva Krajčírová, rod. Pytlová, Kalinkovo 240, 900 43  Kalinkovo, nar. 24.02.1967 

- Agnesa Brhlová, rod. Korčičiaková, Rovinka 187, 900 41 Rovinka, nar. 11.10.1936 

- Anna Mastná, rod. Korčičiaková, 900 46  Most pri Bratislave 162, nar. 18.05.1962 

- Dušan Korčičiak, Rovinka 274,  900 41 Rovinka, nar. 05.02.1966 

 

uzavretie zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľností 

pozemku a cestnej komunikácie na obec Rovinka: pozemok parcely registra „E“ 

- p.č. 208/102, druh pozemku: orná pôda, výmera 3 m
2 

 zapísaná na LV 423, k.ú. Rovinka za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro. 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 
K bodu č. 9/ Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve (žiadateľ p. Kasák a spol.)   

 

Uznesenie č. 44/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  so žiadateľmi: 

- Ľubomír Kováč, Rovinka 305,  900 41  Rovinka, nar. 30.03.1950 

- Pavol Kováč, Krajná 26/17, 900 42  Dunajská Lužná, 10.12.1951 

- Anna Konrádová, rod. Kováčová, Mariánska 634/52, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 

15.12.1959 

uzavretie zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľností 

pozemku a cestnej komunikácie na obec Rovinka: pozemok parcely registra „E“ 

- p.č. 205/100, druh pozemku: orná pôda, výmera 29 m
2 

 zapísaná na LV 699, k.ú. Rovinka za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro. 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 
K bodu č. 10/ Žiadosti o uzavretie Nájomných zmlúv (žiadatelia 3P Development s.r.o, Alemal s.r.o, 

DBH-Energy s.r.o, Andrea Blahutová) 

 

Uznesenie č. 45/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  spôsobom hodným osobitného zreteľa žiadateľovi: 



- 3P DEVELOPMENT s.r.o., Mliekarenská 3,821 09  Bratislava, ICO: 47 256 745 

uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov parcely  registra 

„C“ p.č. 329/54 a 329/117,dalej parcely registra „E“ p.č. 1033/200 a 957/400 vo vlastníctve 

obce Rovinka, k.ú. Rovinka, zapísanej na LV 2692 za účelom výstavby „MOK pre výstavbu 

rodinných domov“ podľa rozhodnutia o umiestnení stavby SÚ-195-812/5570/2015/30/Sin. 

Doba nájmu: od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu  do dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Cena nájmu: 1,- Euro/m
2
/rok 

Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k výstavbe Miestnej obslužnej komunikácie, 

a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby.  

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 10/ Žiadosti o uzavretie Nájomných zmlúv (žiadatelia 3P Development s.r.o, Alemal s.r.o, 

DBH-Energy s.r.o, Andrea Blahutová) 

 

Uznesenie č. 46/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  spôsobom hodným osobitného zreteľa žiadateľovi: 

- Alemal s.r.o, T.Vansovej 1440/1, 960 01  Zvolen, ICO: 47 102 756 

uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemku parcely  registra 

„C“ p.č. 21281/467 vo vlastníctve obce Rovinka, k.ú. Rovinka, zapísanej na LV 364 za 

účelom výstavby „Obytná zóna Rovinka- Slnečné pole“ podľa rozhodnutia o umiestnení 

stavby SÚ-188/826-5585/2015/5/HAN. 

Doba nájmu: od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu  do dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Cena nájmu: 1,- Euro/m
2
/rok 

Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k napojeniu na inžinierske siete a napojeniu 

miestnej komunikácie, a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby.  

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    



K bodu č. 10/ Žiadosti o uzavretie Nájomných zmlúv (žiadatelia 3P Development s.r.o, Alemal s.r.o, 

DBH-Energy s.r.o, Andrea Blahutová) 

 

Uznesenie č.  47/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  spôsobom hodným osobitného zreteľa žiadateľovi: 

- DBH-Energy s.r.o, Majerníková 3479/1, 841 05  Bratislava, ICO: 44 939 396 

uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov parcely  registra 

„C“ p.č. 21281/483 vo vlastníctve obce Rovinka, k.ú. Rovinka, zapísanej na LV 364 za 

účelom výstavby „Obytná zóna Rovinka – Agátová alej“ podľa rozhodnutia o umiestnení 

stavby SÚ-108/585-4311/2015/5/HAN. 

Doba nájmu: od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu  do dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Cena nájmu: 1,- Euro/m
2
/rok 

Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k napojeniu na inžinierske siete a napojeniu 

miestnej komunikácie, a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 
K bodu č. 10/ Žiadosti o uzavretie Nájomných zmlúv (žiadatelia 3P Development s.r.o, Alemal s.r.o, 

DBH-Energy s.r.o, Andrea Blahutová) 

 

Uznesenie č.48/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje uzavretie „Nájomnej zmluvy“ na časť pozemku: parcely registra „C“, p.č. 

1831/6, o výmere 30 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Rovinka, 

zapísaného na LV 364 pre žiadateľku: 

-Andrea Blahutová, trvale bytom Rovinka č. 307, nar. 21.10.1986 

za účelom zriadenia dvoch parkovacích státí spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Doba nájmu: 40 rokov 

Nájomné: 600,- Eur/rok, úhrada nájmu na 10 rokov vopred pri podpise zmluvy 

Odôvodnenie: jedná sa o účelový nájom, žiadateľka je vlastníčkou susednej 

nehnuteľnosti, a prenajatý pozemok bude slúžiť výhradne na parkovanie dvoch 

motorových vozidiel. Obec Rovinka tento pozemok neplánuje využiť na iné účely a pre 

obec tento nájom predstavuje ekonomický prospech. 



Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    
 
K bodu č. 11/ Žiadosť o uzavretie Kúpnej zmluvy a zriadenie vecného bremena (žiadatelia Jana 

Nepšinská, Alemal s.r.o) 

   

Uznesenie č. 49/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa predaj časti pozemku: parcely registra 

„E“, p.č. 125/4, o výmere 123 m
2  

, druh pozemku: ostatné plochy, k.ú. Rovinka, zapísaného 

na LV 2692 podľa novozameraného Geometrického plánu č. 36/2015, vyhotoveného 

Romanom Hlavatým - PROGRA, Rascová 14449/7, Bratislava kupujúcemu: 

- p. Jana Nepšinská, rod. Kohútová, trvale bytom Rovinka č. 275, nar. 29.03.1981 

Kúpna cena: 14,- Eur/m
2 

(t.j. celková kúpna cena 1 722,- Eur) 

Odôvodnenie:  žiadateľka a jej právny predchodcovia užívali predmetný pozemok už dlhé 

roky v dobrej viere, že im patrí. Tvorí súčasť žiadateľkinho obydlia ako predzáhradka. 

Obec Rovinka predmetný pozemok získala v rámci procesu ROEP a z hľadiska jeho 

umiestnenia je pre obec nevyužiteľný. 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ : Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

  

K bodu č. 11/ Žiadosť o uzavretie Kúpnej zmluvy a zriadenie vecného bremena (žiadatelia Jana 

Nepšinská, Alemal s.r.o)  
  

Uznesenie č. 50/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  so žiadateľom: 

- Alemal, s.r.o., so sídlom T.Vansovej 1440/1, 960 01  Zvolen, ICO: 47 102 756 

uzavretie „Kúpnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľností na obec Rovinka: 

pozemky parcely registra „C“ 

- p.č. 21281/348, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 91 m
2 

- p.č. 21281/447, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 125 m
2 

-p.č. 21281/435, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m
2 



zapísaných na LV 3349, k.ú. Rovinka za celkovú kúpnu cenu 3,- Eurá + príslušná sadzba 

DPH. 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 11/ Žiadosť o uzavretie Kúpnej zmluvy a zriadenie vecného bremena (žiadatelia Jana 

Nepšinská, Alemal s.r.o) 

   

Uznesenie č. 51/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje so žiadateľom: 

- Ing. Ondrej Babic, bytom K. Šmidkeho 1445/4, 960 01  Zvolen, nar. 03.04.1962 

uzavretie „Kúpnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľností na obec 

Rovinka: 

pozemok parcela registra „C“ 

-p.č. 21281/341, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m
2 

Zapísané na LV 2909, k.ú. Rovinka za celkovú  kúpnu cenu 1,- Euro 

 

 
Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 11/ Žiadosť o uzavretie Kúpnej zmluvy a zriadenie vecného bremena (žiadatelia Jana 

Nepšinská, Alemal s.r.o) 

  

Uznesenie č. 52/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 361 518 (budúci oprávnený z vecného 

bremena), ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti Obce Rovinka 

strpieť na pozemkoch registra „C“  parc. č. 20322/29; 21281/278; 21281/430; 21281/433; 

21281/447; 21281/462; 21281/477; 21281/478; 21281/483; 21281/348   a to v  rozsahu vyznačenom 

v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 152/2015 zo dňa 25.05.2016 vyhotoviteľ 

Ing. V.Hronček –GEOREAL, Ružová dolina 25, 821 09  Bratislava 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 



c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 

uvedených v písm. a) a b);  

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) ) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č. 11/ Žiadosť o uzavretie Kúpnej zmluvy a zriadenie vecného bremena (žiadatelia Jana 

Nepšinská, Alemal s.r.o)  
  

Uznesenie č.53/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou SPP – distribúcia, 

a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11  Bratislava, ICO 35 910 739 (budúci oprávnený z vecného 

bremena), ktorej predmetom je povinnosť Obce Rovinka strpieť na pozemkoch registra „C“ 

parc.č. 20322/29; 21281/419; 21281/433; 21281/436; 21281/424; 21281/477; 21281/478; 

21281/483; 21281/462; 21281/467; 21281/348; 21281/447; 21281/278; 21281/430 a to 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena č. 152/2015 zo 

dňa 25.05.2016 vyhotoviteľ Ing. V.Hronček – GEOREAL, Ružová dolina 25, 821 09  

Bratislava 

a) strpieť na týchto pozemkoch uloženie inžinierskych sietí (plynárenských zariadení), ich 

prevádzku a údržbu 

b) strpieť vjazd, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 

bremena 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

 K bodu č.12/ Žiadosti o odkúpenie  komunikácie a spevnených plôch (žiadateľ  Rovinka s.r.o) 

  

Uznesenie č. 54/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje uzavretie Kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcely registra „C“ : 

p.č. 21077/388, druh pozemku: ostatné plochy, výmera 2730 m
2 

p.č.  21122/21, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m
2 

p.č.  21122/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 73 m
2 



 k.ú. Rovinka  vedené na LV 2402 a stavby postavené na nich– „Komunikácie a spevnené plochy“, 

ktoré boli  kolaudované   rozhodnutím č. SÚ-128-612/3780/2013/5/Sin. zo dňa 12.02.2014  od 

vlastníka ROVINKA, s.r.o, Medená 10M, 811 02  Bratislava, ICO: 46 748 831 
 

 

Kúpna cena: 1,- Euro/1 parc.č. plus 1,- Euro/komunikácie a spevnené plochy (t.j. celková kúpna 

cena  4,- Eurá) 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

K bodu č.13/ Prerokovanie Petície za vybudovanie detského ihriska 

 

Uznesenie č. 55/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

sa oboznámilo s „Petíciou za vybudovanie detského ihriska na juhu obce Rovinka“doručenou 

Obecnému úradu Obce Rovinka dňa 10. 06. 2016, petičný  výbor občania Rovinky, s určením Mgr. 

Márie Stanczykovej, Hrádzna ul. 1255,  900 41 Rovinka  ako osoby určenej na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci (ďalej ako „Petícia“). Obecné zastupiteľstvo Petíciu prerokovalo a Petíciu 

odporúča vziať na vedomie. 

 

Hlasovanie za návrh :  

„Za“: (8) Július Farkaš, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Milan Kubeš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

„Proti“ :  (0) 

„Zdržal sa“:  (0)  

Neprítomný - ospravedlnený  /á, í/ :  Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené    

 

 

      JUDr. Milan Bombala  

                                starosta obce  

   
        

              v zastúpení 

             Milan Kubeš 

      zástupca starostu obce  

 
 

Návrhová komisia :  
 

Marta Kelemenová               ..................................  dátum   23.06.2016 

 

Július Farkaš                    ...................................  dátum   23.06.2016 

 

 


