
  sp. zn.: 26/2826/2017/POD 

 

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. 6 

 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 06.09.2017 o 18,00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Zástupca starostu obce:   Milan Kubeš, zástupca starostu obce 

Prítomní poslanci menovite: 8 Milan Kubeš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, 

Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová , Patrik 

Mrva, Július Farkaš 

Neprítomní poslanci menovite:  1 JUDr. Michal Tinák 

Zapisovateľka: 1 Mgr. Jana Mitrová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Viď priložená listina 

Začiatok rokovania: 18.00 hod. 
 

 

Zástupca starostu obce Rovinka Milan Kubeš privítal všetkých prítomných. 

Skonštatoval, že prítomných je 7 (sedem) poslancov obecného zastupiteľstva, 1 (jeden) JUDr. 

Michal Tinák je neprítomný- ospravedlnený a 1 (jeden) JUDr. Radoslav Hajdúch bude chvíľu 

meškať, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Následne prečítal program rokovania.  
 

 

PROGRAM VI. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

1. Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4.  Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 21077/110 (Ľuboš Almásy) 

5. Prerokovanie návrhu zverejnenia zámeru  prenajať majetok obce budova  súp. č. 74 

6. Prenájom majetku obce - pozemok  p. č. 1334/2 (Farnosť Dunajská Lužná) 

                                             - nebytového priestoru Zdravotné stredisko (OBGYN, s.r.o.) 

 
7. Poskytnutie dotácie pre UNsP Milosrdní bratia na kúpu sonografu v sume 10 000 € 

8. Kúpa podielu pozemku parc. č. 20489/2 od PD Úsvit v sume 71 743,84 EUR 

9. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 

10. Zmena rozpočtu 



11. Zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt: „Zberný 

dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ 

12. Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2017 

13. Informácia o priebehu vyhlásených verejných obstarávaní 

14. Diskusia  

15. Záver 

 

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

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienku k programu obecného zastupiteľstva. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 67/2017 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. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4.  Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 21077/110 (Ľuboš Almásy) 

5. Prerokovanie návrhu zverejnenia zámeru  prenajať majetok obce budova  súp. č. 74 

6. Prenájom majetku obce - pozemok  p. č. 1334/2 (Farnosť Dunajská Luţná) 

                                            - nebytového priestoru Zdravotné stredisko (OBGYN, s.r.o.)               

 

7. Poskytnutie dotácie pre UNsP Milosrdní bratia na kúpu sonografu v sume 10 000 € 

8. Kúpa podielu pozemku parc. č. 20489/2 od PD Úsvit v sume 71 743,84 EUR 

9. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 

10. Zmena rozpočtu 

11. Zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt: 

„Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ 

12. Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2017 

13. Informácia o priebehu vyhlásených verejných obstarávaní 

14. Diskusia  

15. Záver 

 



Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

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

 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 68/2017 k bodu č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 
a) zriaďuje pre potrebu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 

 
b) volí členov Návrhovej komisie: p. Peter Kufel, 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 VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a jeho ciele 

 

d) určuje overovateľov zápisnice: p. Marta Kelemenová, p. Andrej Klačan 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Jana Mitrová 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 3/ Kontrola plnenia prijatých uznesení 

  

Ing. Dubeň (hlavný kontrolór obce) informoval o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

 

 

 

 



Uznesenie č. 69/2017 k bodu č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení 

eviduje ako naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia: 

Uznesenie č. 64/2014 – úloha trvá 

Uznesenie č. 65/2014 – úloha trvá 

Uznesenie č. 54/2016 – úloha trvá 

Uznesenie č. 84/2016 – úloha trvá 

Uznesenie č. 59/2017 – úloha trvá 

Uznesenie č. 63/2017 – úloha trvá 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

2 JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 4/ Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 21077/110 (Ľuboš Almásy)    
 

Mgr. Mitrová (referent správy majetku a daní) v krátkosti informovala o tomto bode programu 

– nateraz odporúča poslancom OZ  prijať zámer o odpredaji časti obecného pozemku 

a finančné prostriedky získané jeho predajom potom účelovo využiť a investovať do 

voľnočasovej plochy resp.detského ihriska v danej lokalite.  

Zástupca starostu obce – predaj pozemku sa nebude realizovať kým nezískame plochu, ktorú 

už máme prisľúbenú od investora na výstavbu ihriska v tejto lokalite.  

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 70/2017 k bodu č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zámer odpredať priamym predajom  pozemok obce, ktorý vznikne 

odčlenením novým geometrickým plánom od pozemku parcely registra „C“ , parc. č. 

21077/110, k.ú. Rovinka, zapísaného na LV 364, druh pozemku: ostatná plocha, 

o celkovej výmere 4016 m
2
 za podmienok: 

- minimálna cena za m
2
: 45,- Eur, výmera pozemku cca 200 m

2 

- všetky náklady spojené s predajom znáša kupujúci. 

Podmienky a spôsob predaja budú zverejnené minimálne 15 dní na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce.  
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

6 Milan Kubeš,  Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová,  Július Farkaš, 

JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 2 Patrik Mrva, Marta Kelemenová 

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 JUDr. Michal Tinák 

Návrh uznesenia bol schválený 



K bodu č. 5/ Prerokovanie návrhu zverejnenia zámeru  prenajať majetok obce 

budova  súp. č. 74 

  

Mgr. Mitrová (referent správy majetku a daní) v krátkosti informovala o bode programu – 

budova je ešte do konca septembra t.r. v prenájme a keď bude odovzdaná späť obci bude 

potrebné urobiť menšie úpravy, nateraz odporúča prijať  zámer prenajať priamym nájmom 

a po predložení ponúk rozhodnúť o prenájme na konkrétne subjekty (subjekt) s prihliadnutím 

na služby, ktoré budú obyvateľom obce prinášať, zvážiť ktorá časť objektu bude vhodná pre 

využitie obce a Obecného úradu. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

  
Uznesenie č. 71/2017 k bodu č. 5 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

schvaľuje zámer prenajať priamym nájmom nebytové priestory na komerčné účely 

v budove súp.č. 74, postavenej na parcele registra „C“, p.č. 1569, k.ú. Rovinka, 

zapísanej na LV 364, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria za podmienok: 

-minimálna cena nájmu: 40,-Eur/m
2
/rok plus energie 

Podmienky a spôsob prenájmu budú zverejnené minimálne 15 dní na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce.  
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

8 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 6/ Prenájom majetku obce – pozemok  p. č. 1334/2 (Farnosť Dunajská Luţná) 

                                           - nebytového priestoru Zdravotné stredisko (OBGYN, s.r.o.) 

 
 

Mgr. Mitrová (referent správy majetku a daní) v krátkosti informovala o prvom prenájme 

pozemku p.č. 1334/2 – vzhľadom na skutočnosť, že parkovacie státia pri pošte a kostole, čo 

bolo predmetom posledného rokovania OZ sa budú realizovať v jednom stavebnom konaní aj 

spolu s pochôdznou plochou na uvedenom p.č. je potrebné prenajať aj tento pozemok v jednej 

Nájomnej zmluve s Farnosťou DL na dobu určitú. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 72/2017 k bodu č. 6 
 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa  ţiadateľovi: 
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dunajská Luţná, Jánošíkovská 34, 900 42 Dunajská 

Luţná, IČO: 34 011 714 



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

registra „C“, p.č. 1334/2, o celkovej výmere 85 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 364, k.ú. Rovinka, za účelom realizácie stavby spevnenej 

plochy. 

Doba nájmu: od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

Cena nájmu: 1,- Euro/1 parc.č. počas celej doby nájmu 

Odôvodnenie: obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesením č. 32/2017 zámer vybudovať 

spevnenú plochu na parkovacie státia. Na uvedenom pozemku bude v spolupráci 

s Farnosťou Dunajská Luţná vybudovaná pochôdzna plocha realizovaná v jednom 

stavebnom konaní spolu s parkovacími státiami. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

8 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

Ďalej k tomuto bodu programu Mgr. Mitrová informovala ohľadom  prenájmu nebytového 

priestoru v objekte Zdravotné stredisko, nájomný vzťah so všeobecnou lekárkou MUDr. 

Drábovou bol ukončený a vzhľadom na zachovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

v obci navrhuje uzatvoriť novú nájomnú zmluvu za obdobných podmienok na dobu neurčitú. 

Poslanci OZ – vzhľadom na pretrvávajúcu nespokojnosť pacientov s čakacími dobami 

u lekára a hlavne nárastom obyvateľov v obci je potrebné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť 

v každý pracovný deň alebo min. rozšíriť ordinačné hodiny, preto žiadame zástupcu starostu 

obce aby začal rokovať s pani doktorkou o tejto požiadavke a v prípade, že  nebudú schopný 

zabezpečiť požadované ordinačné hodiny tak rokovať s iným praktickým lekárom.  
Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

 
Uznesenie č. 73/2017 k bodu č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje   spôsobom hodným osobitného zreteľa  ţiadateľovi: OBGYN, s.r.o., Váţska 

16, 821 07  Bratislava, IČO 36 366 161 uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom 

bude prenájom nebytového priestoru 

-miestnosti č. 22 v objekte zdravotného strediska  postavenom na parc.č. 823, súp.č. 209, 

zapísaného na LV 357, k.ú. Rovinka o rozlohe 28,04 m
2
 

Doba nájmu: na neurčito 

Cena nájmu: 34,48 EUR/m
2
/rok plus platby za energie 

Odôvodnenie:   obec Rovinka má v úmysle zachovať sluţby zdravotnej starostlivosti 

v objekte Zdravotné stredisko, ide o predĺţenie nájmu všeobecného lekára pre 

dospelých. 

 

 

 

 



Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

7 Milan Kubeš,  Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová, Patrik Mrva, 

Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Marta Kelemenová 

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 JUDr. Michal Tinák 

 
Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 7/ Poskytnutie dotácie pre UNsP Milosrdní bratia na kúpu sonografu v sume 

10 000 € 
 

Zástupca starostu obce iba pripomenul, že tento bod bol prednesený poslancom JUDr. 

Tinákom na poslednom zasadnutí OZ. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 74/2017 k bodu č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje Zmluvu o zdruţení s Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní 

Bratia na zabezpečenie sonografu potrebného k zvýšeniu lekárskej starostlivosti 

občanov Rovinky v objekte ZRC v Dunajskej Luţnej a poskytnutie príspevku na jeho 

kúpu v sume 10 000,- EUR. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

8 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 8/ Kúpa podielu pozemku parc. č. 20489/2 od PD Úsvit v sume 71 743,84 EUR 
  

Ing. Káčer (ekonóm obce) v krátkosti informoval o bode programu – záležitosť odkúpenia 

pozemku sa ťahá od r. 2008 a jeho kúpou sa stávame väčšinovými vlastníkmi. Do budúcna má 

obec v úmysle odkúpiť aj časti od ostatných vlastníkov aby sme sa stali výlučnými vlastníkmi 

celej parcely.  

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 75/2017 k bodu č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 97/210-ín k pozemku parcely 

registra „C“ p. č. 20489/2 o celkovej výmere 2 457 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 



zapísaného na LV č. 1619 pre obec Rovinka, k. ú. Rovinka, okres Senec za kúpnu cenu 

59 786,53 EUR bez DPH, ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálne 

platných právnych predpisov. Výmera spoluvlastníckeho podielu, ktorá má byť 

predmetom prevodu je 1 134,90 m2. Uznesenie dopĺňa uznesenie Obecného 

zastupiteľstva Rovinka č. 64/2014. 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

8 Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 9/ Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 

  

Ing. Káčer(ekonóm obce) informoval v krátkosti o dodatku, ktorým sa zvyšuje stravná výška 

príspevku na režijné náklady na 0,50€/1stravík/deň.  K dodatku neboli vznesené počas 

pripomienkového konania zo strany občanov ani zo strany poslancov OZ žiadne pripomienky. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 76/2017 k bodu č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 

Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 
 

 

K bodu č. 10/ Zmena rozpočtu 

  

Ing. Káčer (ekonóm obce) v krátkosti informoval prítomných o úpravách k rozpočtu 

v dôsledku toho, že sa rozdelí na 2 časti a to na rozpočet obce a rozpočet ZŠ. V rozpočte sú 

započítané všetky predpokladané príjmy a výdavky z jednotlivých bodov OZ. Bližšie 

informácie boli poslancom OZ zaslané v predstihu aby sa s nimi vedeli oboznámiť. 



Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 77/2017 k bodu č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje: 
a)    zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2017 nasledovne: 

1. zníţenie beţných príjmov o 1 784 ,- EUR 

2. zníţenie beţných výdavkov o 130 392,- EUR 

3. zvýšenie kapitálových príjmov o 200,- EUR 

4. zníţenie kapitálových výdavkov o 684 683,- EUR 

5. zníţenie príjmov finančných operácií o 502 000,- EUR 
 

b)   rozpočet ZŠ Rovinka na rok 2017 nasledovne: 

1. beţné príjmy 5 050,- EUR 

2. beţné výdavky 171 190,- EUR 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
8 

Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 
 

 

K bodu č. 11/ Zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP pre 

projekt: „Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia 

zberných dvorov“ 

 

Ing. Káčer (ekonóm obce) v krátkosti informoval o nevyhnutnosti zabezpečenia pohľadávok 

aj o vhodnosti technicky najjednoduchšej forme blankozmenky. Inak by nám peniaze 

z fondov ani neboli poskytnuté, ide o akýsi druh poistky z ich strany. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 78/2017 k bodu č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 
schvaľuje zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt: 

„Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ 

formou blankozmenky a podpísanie zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke. 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
8 

Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
1 JUDr. Michal Tinák 

Návrh uznesenia bol schválený 



K bodu č. 12/ Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2017 

  

Ing. Káčer (ekonóm obce) informoval poslancov OZ o plnení cieľov a čerpaní rozpočtu 

k polovici roka 2017. Všetky podrobné materiály boli zaslané poslancom mailom.  

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 79/2017 k bodu č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie: 

a) čerpanie rozpočtu k 30.06.2017 

b) monitorovaciu správu rozpočtu k 30.06.2017 

c) prijatie rozpočtového opatrenia starostu obce Rovinka č. 1/2017 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
8 

Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu č. 13/ Informácia o priebehu vyhlásených verejných obstarávaní 

  

Ing. Káčer (ekonóm obce) v krátkosti informoval o prebiehajúcich verejných obstaraniach. Čo 

nás asi najviac zaujíma je  výstavba modulovej ZŠ, tam nám prišla iba jedna ponuka 

a výstavba by mala byť ukončená do 5 mesiacov od začatia. Všetky ostatné obstarávania sú 

v procese vybavovania.  

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. 

Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 80/2017 k bodu č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie informácie o priebehu a stave verejných obstarávaní na zákazky:  

 Zberný dvor – obstaranie strojov a zariadení 

 Zberný dvor – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia 

 Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka 

 Modernizácia verejného osvetlenia 
 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 
8 

Milan Kubeš,  Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela 

Molnárová, Patrik Mrva, Július Farkaš, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 
1 JUDr. Michal Tinák 

 

Návrh uznesenia bol schválený 

http://obecrovinka.sk/dokumenty/Z%C3%A1kazky/Zbern%C3%BD%20dvor%20%E2%80%93%20dostavba%2C%20dovybavenie%2C%20roz%C5%A1%C3%ADrenie%20a%20realiz%C3%A1cia%5b07.02.2017;2%5d.rar


 K bodu č.14/ Diskusia 

 

Zástupca starostu obce a poslanci OZ  by radi všetkých prítomných srdečne pozvali na deň 

obce Rovinka, ktorý sa bude konať túto sobotu. Je pripravený bohatý kultúrny program 

a zabezpečené občerstvenie a rôzne atrakcie tak pre deti ako aj dospelých. 

 

p. Klačan (poslanec OZ) informoval prítomných o novej webovej stránke obce, ktorá je 

prehľadnejšia a prináša stále aktuálne informácie, ďalej informoval o začatí rokovania s obcou 

Dunajská Lužná o spolupráci s obecnou políciou. V krátkej budúcnosti sa plánuje na 

niektorých „pilotných“ uliciach v Rovinke začať s parkovacou politikou, lebo áut stále 

pribúda aby sa dosiahol väčší poriadok aj v tomto a potom ak sa to ujme bude sa postupne 

pokračovať aj na ostatných uliciach. 

 

Občianka Rovinky: musí byť ZŠ na tej ploche ako sa teraz plánuje? Radšej by bolo dobré 

urobiť to spolu s jedálňou. 

p. Klačan: výstavba ZŠ je iba prvou etapou a je v lokalite kde to územný plán povoľuje na jej 

výstavbu, v budúcnosti sú plánované ešte projekty výstavby jedálne a telocvične. 

 

p. Patrnčiak (predseda PD): chcem  poďakovať za schválenie odpredaja pozemku v bode č. 8 

dnešného rokovania OZ lebo tento problém sa už ťahá od r. 2008. Zároveň som aj poslancom 

OZ v susednej obci Dunajská Lužná a vyslovujem obdiv a pochvalu nad Vaším vecným 

a súdržným rokovaním.  

 

p. Jecková (obyvateľka obce): rada by som vedela prečo sa pozemok v bode č. 4 dnešného 

rokovania plánuje deliť a odpredať nie je to škoda? 

p. Mitrová (zamestnankyňa OÚ):  prerokovaný pozemok je vlastne ulicou ale na konci 

zaslepenej spojnice za ul. Astrová ostal kúsok cca 200m, ktorý leží úhorom a obyvatelia ulice 

tam znášajú odpad. Tento kúsok je pre obec nevyužiteľný a v skutočnosti bude mať význam 

asi iba pre susedov, ktorý by tam urobili poriadok, z jeho predaja by obec mohla vystavať a 

vybaviť ihrisko v danej lokalite.  
 

K bodu č. 15/ Záver 

 
Rokovanie VI. Obecného zastupiteľstva 2017 bolo ukončené dňa 06.09.2017 o 20:00 hod.  

 

  

 Milan Kubeš 

 zástupca starostu obce 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Marta Kelemenová  .............................. dátum 08.09.2017 

 

Andrej Klačan .............................. dátum 08.09.2017 
 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Jana Mitrová ............................... dátum 08.09.2017 


