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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. 7 

 

zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 25.10.2017 o 18,00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:   Milan Kubeš, zástupca starostu obce 

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

Andrej Klačan, Peter Kufel, Marcela Molnárová , Július 

Farkaš, JUDr. Michal Tinák 

Neprítomní poslanci menovite:  1 Patrik Mrva 

Zapisovateľka: 1 Andrea Belianová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Viď priložená listina 

Začiatok rokovania: 18.10 hod. 
 

Zástupca starostu obce Rovinka Milan Kubeš privítal všetkých prítomných. 

Skonštatoval, že prítomných je 8 (osem) poslancov obecného zastupiteľstva, 1 (jeden) 

poslanec Patrik Mrva je neprítomný - ospravedlnený, obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.  

Následne prečítal program rokovania.  
 

PROGRAM VII. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
1. Schválenie programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy  

      č. 31/2016 dohodou (p. Elgadaf Jusufi – SIPAHI) 

      č.109/2016 dohodou (p. Karol Duchaj – SideIT) 

 
5. Prenájom a predaj obecného majetku: 

- prenájom časti pozemku p.č. 613/3 (p. Dušan Bartánus) 

      - prenájom pozemkov p.č. 1784/10 a 1784/22 (p. Michal Šamo a spol.) 

      - predaj časti pozemkov p.č. 21281/240 a 21281/242 (p. Marián Brezina) 

 

6. Zmena rozpočtu 

7. Úver na výstavbu Základnej školy 

8. Návrh VZN obce Rovinka č. .../2017 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1/2014, apríl 2017... 



9. Začatie obstarania Zmien a doplnkov ÚPN obce  Rovinka 1/2017 pre blok Z32 

10. Diskusia  

11. Záver 

 

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

 

JUDr. Hajdúch navrhol z Programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vypustiť bod č. 8 

z nasledovných dôvodov. 

Jedná sa o Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) ohľadom Územného plánu (ÚP). Je to jeden 

z najdôležitejších zákonov obce Rovinka. Zaslúži si pozornosť nielen zo strany poslancov, ale 

aj ostatných dotknutých.  

Územný plán vrátane zmien a doplnkov sa pripravoval niekoľko rokov. Ako poslanci sme 

mali výhrady k jednotlivým lokalitám. Dnes tu máme návrh VZN ohľadom Územného plánu 

ako celok, bez možnosti hlasovať za jednotlivé lokality, vrátane lokalít, ku ktorým sme ako 

poslanci mali výhrady. 

Taktiež, keďže sa jedná o VZN, mali by tu byť všetci poslanci. Dnes nám chýba jeden 

poslanec, ktorý mal zásadné výhrady k Zmenám a doplnkom ÚP. 

JUDr. Hajdúch navrhuje ešte diskusiu so všetkými zainteresovanými a tento bod programu 

presunúť do ďalšieho zastupiteľstva. 

Pán Kubeš oboznámil, že do zmien a doplnkov Územného plánu už vstupovať nemôžeme a 

vyjadril svoj nesúhlas s vypustením tohto bodu z programu rokovania.  

Následne dal hlasovať o vypustení bodu č. 8 z Programu VII. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. ..../2017 k bodu č. 1 

 

a) 

Vypustenie bodu č. 8  

 

Návrh VZN obce Rovinka č. .../2017 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1/2014, apríl 2017... 

 

z programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

4 JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák, Andrej Klačan, Július Farkaš 

Proti 4 Milan Kubeš, Marta Kelemenová, Peter Kufel, Marcela Molnárová 

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 Patrik Mrva 

Návrh uznesenia nebol schválený 

 

Zástupca starostu obce pán Kubeš dal hlasovať o programe VII. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

b) 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne: 



 
1. Schválenie programu VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy: 

 - č. 31/2016 dohodou (p. Elgadaf Jusufi – SIPAHI) 

 - č. 109/2016 dohodou (p. Karol Duchaj - SideIT) 

5. Prenájom a predaj obecného majetku: 

- prenájom časti pozemku p.č. 613/3  (p. Dušan Bartánus) 

- prenájom pozemkov p.č. 1784/10 a 1784/22 (p. Michal Šamo a spol.) 

- predaj časti pozemkov p.č. 21281/240 a 21281/242  (p. Marián Brezina) 

 
6. Zmena rozpočtu 

7. Úver na výstavbu Základnej školy 

8. Návrh VZN obce Rovinka č. .../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1/2014, apríl 2017... 

9. Začatie obstarania Zmien a doplnkov ÚPN obce Rovinka 1/2017 pre blok Z32 

10. Diskusia  

11. Záver 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za 

4 Milan Kubeš, Marta Kelemenová, Peter Kufel, Marcela Molnárová 

Proti 4 JUDr. Radoslav Hajdúch, JUDr. Michal Tinák, Andrej Klačan, Július Farkaš 

Zdržal sa 0  

Neprítomný – 

ospravedlnený (á, í) 

1 Patrik Mrva 

 

Návrh uznesenia nebol schválený 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

nebol schválený nadpolovičnou väčšinou. Vyzval pána Hajdúcha, aby dohodol stretnutie 

ohľadom Územného plánu so všetkými zainteresovanými.  

Následne ukončil VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rovinke. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa 25.10.2017 o 18:25 hod.  

 

 

 

 

        Milan KUBEŠ 

               zástupca starostu obce 

 

Zapísala: 

Andrea Belianová              .....................................          dátum: 27.10.2017                          


