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  sp. zn.: 19/346/2018/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. 2 

 
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 7.2.2018 o 18,00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 7 

Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta 

Kelemenová, Andrej Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal 

Tinák, Eva Zemanovičová 

Neprítomní poslanci menovite:  2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Zapisovateľka: 1 Andrea Belianová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania 18.00 hod. 
 
Zástupca starostu p. Milan Kubeš privítal všetkých prítomných.  
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Následne prečítal program rokovania. 
 
 
Uznesenie č. 10/2018  
K bodu č. 1/ Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky ani iný návrh uznesenia. 
Zástupca starostu obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne: 

1. Schválenie programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu obce Rovinka, odovzdanie osvedčenia 

novozvolenému starostovi, zloţenie sľubu starostu obce a prevzatie vedenia 
zastupiteľstva novozvoleným starostom 

4. Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nastúpenie náhradníka, zloţenie 
sľubu 

5. Voľba nového člena obecnej rady  
6. Voľba predsedu komisie stavebno - dopravnej 
7. Určenie platu starostu obce Rovinka 
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 
10. Ţiadosť o prenájom obecného majetku p. č. 48/2 (p. Kobulda) 
11. Zrušenie uznesenia č. 84/2016 
12. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 
13. Splátkový kalendár na nájomné 
14. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 
15. Rôzne 
16. Záver 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Milan 
Kubeš, Peter Kufel, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 11/2018 
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 

Zástupca starostu pán Milan Kubeš určil členov Návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
a zapisovateľku.  
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky, ani pozmeňujúci návrh uznesenia. 
Zástupca starostu obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
a) zriaďuje pre potrebu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Andrej Klačan, JUDr. Radoslav Hajdúch 
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 II. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva a jeho ciele  

d) určuje overovateľov zápisnice: Peter Kufel, Eva Zemanovičová 
e) určuje zapisovateľku: Andrea Belianová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Milan 
Kubeš, Peter Kufel, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 12/2018  
K bodu č. 3/ Oznámenie o výsledku voľby starostu obce Rovinka, odovzdanie osvedčenia 
novozvolenému starostovi, zloţenie sľubu starostu obce a prevzatie vedenia zastupiteľstva 
novozvoleným starostom 

 
JUDr. Michal Tinák prišiel na zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:15 hod. 
 
Zástupca starostu vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Adrianu Potočnú, aby predniesla 
správu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce zo dňa 27.1.2018. 
 
Pani Potočná konštatovala, že v obci Rovinka bolo zapísaných 3071 oprávnených voličov. Volieb sa 
zúčastnilo 332 voličov. Z uvedeného vyplýva, že volebná účasť v obci Rovinka bola 10,8 %.  
Na starostu obce Rovinka bol zaregistrovaný 1 kandidát pán Milan Kubeš. 
Za starostu obce Rovinka bol zvolený pán Milan Kubeš, s počtom 308 platných hlasov. 
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala zvolenému starostovi obce Rovinka p. Milanovi 
Kubešovi osvedčenie o zvolení do funkcie a zablahoželala mu k zvoleniu. 
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Novozvolený starosta obce p. Milan Kubeš zložil a podpísal sľub starostu obce podľa § 13 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 
Starosta obce sa následne prihovoril prítomným. V rámci svojho príhovoru poďakoval občanom za 
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách a vyjadril vieru v bezproblémovú spoluprácu s obecným 
zastupiteľstvom pri správe obce. 
 
Po zloţení sľubu prevzal starosta obce vedenie II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva a dal 
hlasovať o návrhu uznesenia berúceho na vedomie skutočnosti vyplývajúce z tohto bodu programu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
a) berie na vedomie výsledky volieb na funkciu starostu obce Rovinka, ktoré sa konali dňa 
 27.01.2018;  
b) konštatuje, ţe novozvolený starosta p. Milan Kubeš zloţil zákonom predpísaný sľub 
 starostu obce, čím sa ujal funkcie starostu obce Rovinka.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter 
Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 13/2018  
K bodu č. 4/ Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nastúpenie náhradníka, 
zloţenie sľubu 

 
Starosta obce informoval prítomných, že zložením sľubu starostu obce a prevzatím funkcie starostu 
obce Rovinka nastal stav nezlučiteľnosti funkcii jeho osoby ako starostu obce a poslanca obecného 
zastupiteľstva podľa zákona o obecnom zriadení. S ohľadom na uvedené mu týmto zanikol mandát 
poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke, zároveň mu zaniká členstvo v obecnej rade a funkcia 
predsedu stavebno-dopravnej komisie. 
Na základe uvedeného dal hlasovať o návrhu uznesenia berúceho na vedomie skutočnosti 
vyplývajúce z bodu programu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
berie na vedomie 
 
a) zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke – pána Milan Kubeša podľa § 25 

ods. 2 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,  

b) zánik členstva v Obecnej rade 
c) zánik funkcie predsedu komisie stavebnej a dopravnej 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter 
Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č. 14/2018 
K bodu č. 4/ Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nastúpenie náhradníka, 
zloţenie sľubu 

 
Starosta obce oboznámil prítomných, že v prípade zániku mandátu poslanca Obecného 
zastupiteľstva (OZ), nastupuje na jeho miesto ako náhradník kandidát, ktorý v posledných voľbách do 
OZ získal najväčší počet platných hlasov. Takýmto kandidátom je pán Rudolf Nagy, ktorý získal 263 
hlasov. Vyjadril sa, že nemá záujem o mandát poslanca OZ. 
Ďalšou v poradí bola pani Marcela Tabačeková, ktorá získala 255 hlasov. Nepodarilo sa nám s ňou 
spojiť, je dlhodobo v zahraničí. 
Ďalší v poradí – pán Ľubomír Kováč, nezávislý kandidát s počtom hlasov 220, neprejavil záujem 
o mandát poslanca OZ. 
Ďalším kandidátom v poradí je pán Jozef Bartaloš, s počtom hlasov 218. O mandát poslanca OZ 
prejavil záujem. 
Starosta obce oslovil na zasadnutí prítomného pána Jozefa Bartaloša a požiadal ho o vyjadrenie, či 
prijíma tento mandát. Pán Bartaloš s prijatím mandátu súhlasil. Následne p. Jozef Bartaloš zložil 
a podpísal sľub poslanca obecného zastupiteľstva obce podľa zákona o obecnom zriadení. 
Starosta obce mu odovzdal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva 
v Rovinke. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia berúce na vedomie skutočnosti vyplývajúce z tohto 
bodu programu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 

a) berie na vedomie nastúpenie náhradníka na miesto poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke –  
 pán Jozef Bartaloš podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
 práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
b) konštatuje, že pán Jozef Bartaloš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca a ujal sa funkcie
 poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej Klačan, Peter 
Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Jozef Bartaloš 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 15/2018 
K bodu č. 5/ Voľba nového člena obecnej rady  
 
Starosta obce navrhol za člena obecnej rady pani Evu Zemanovičovú. 
Nik z prítomných nemal pripomienky k návrhu uznesenia.  
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
volí za nového člena obecnej rady pani Evu Zemanovičovú. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Eva Zemanovičová 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 



5 

 

Uznesenie č.16/2018 
K bodu č. 6/ Voľba predsedu komisie stavebno - dopravnej 
 
Starosta obce predložil návrh, aby bol za predsedu stavebno-dopravnej komisie zvolený pán Andrej 
Klačan. 
Nik z prítomných nemal pripomienku, ani iný návrh uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí za predsedu stavebno - dopravnej komisie pána Andreja Klačana.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Peter 
Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Andrej Klačan 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 17/2018 
K bodu č. 7/ Určenie platu starostu obce Rovinka 
 
Pani Kelemenová navrhla základný plat starostu, ktorý mu prislúcha podľa zákona o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, zvýšiť o 30%. 
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje v zmysle par. 4, ods. 1, zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, plat starostovi 
obce Rovinka zvýšený o 30 %.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 18/2018 
K bodu č. 8/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Dubeň vysvetlil bod rokovania. Materiál k bodu rokovania bol preposlaný 
poslancom.  
Informoval, ktoré uznesenia sú k dnešnému dňu (7.2.2018) splnené – UZN č. 86/2017, UZN č. 
98/2017, UZN č. 99/2017 (podpísané zmluvy), ktoré z uvedených uznesení budú splnené (sú pred 
podpisom zmluvy) – UZN č. 63/2017, UZN č. 72/2017, UZN č. 8/2018, a ktoré uznesenia nie sú 
splnené - UZN č. 54/2016, UZN č. 70/2017, UZN č. 90/2017, UZN. č. 108/2017.  
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Uznesenie č. 84/2016 bude zrušené – nie je aktuálne. 
Pán Kubeš navrhol k UZN č. 54/2016 (odovzdanie komunikácie do správy obce – Rovinka, s.r.o.) 
a UZN č. 108/2017 (začatie obstarania zmien a doplnkov ÚP z podnetu Andreja Mrvu) zvolať 
stavebnú komisiu. 
Nik z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako 
naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia: 
Uznesenie č. 54/2016 
Uznesenie č. 84/2016 
Uznesenie č. 63/2017 
Uznesenie č. 70/2017  
Uznesenie č. 72/2017 
Uznesenie č. 86/2017 
Uznesenie č. 90/2017 
Uznesenie č. 98/2017 
Uznesenie č. 99/2017 
Uznesenie č. 108/2017 
Uznesenie č. 8/2018

1
 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 19/2018 
K Bodu č. 9/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

 
Ing. Dubeň vysvetlil bod programu. Materiál o kontrolnej činnosti za rok 2017 bol zaslaný poslancom. 
Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky, ani iný návrh uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
  
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka za rok 2017

2
 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
 

                                                 
1
 Príloha č. 1 „Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho obdobia“ 

2
 Príloha č. 2 „Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017“ 
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Uznesenie č. 20/2018 
K Bodu č. 10/ Ţiadosť o prenájom obecného majetku p. č. 48/2 (p. Kobulda) 
 
Ing. Mitrová vysvetlila bod programu.  
Jedná sa o pozemok, ktorý susedí s bytom žiadateľa pána Kobuldu. Ide o bytovku na Železničnej ul. 
súp.č. 521  vedľa cintorína, ktorá stojí na obecnom pozemku p.č. 48/1. Vlastníci bytov mali možnosť 
vysporiadania pozemkov pod bytovkou naposledy v roku 2013. K podpisu zmlúv však zo strany 
vlastníkov bytov nedošlo z dôvodu nesúhlasu s ponúknutou cenou nájmu resp. predajnou cenou. 
Pani Mitrová navrhuje osloviť v priebehu r. 2018 všetkých vlastníkov bytov  a opätovne im navrhnúť 
vysporiadanie pozemku pod bytovkou – odkúpením, ale aj jednotlivých vlastníkov využívajúcich 
obecné pozemky ako terasy a dvor – ideálne tiež odkúpením. Prosí finančnú komisiu aby sa týmto 
zaoberala na svojom zasadnutí.  
Pán Kubeš poprosil pána Klačana o zvolanie finančnej komisie. 
Pani Kelemenová navrhuje prizvať aj vlastníkov bytov. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 

 
schvaľuje zámer prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa: 
časť pozemku o výmere 49 m2, parcela registra „C“, parc. č. 48/2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, zapísanej na LV 364, k. ú. Rovinka o celkovej výmere 573 m

2
. 

 
Odôvodnenie: pozemok priamo susedí s bytom resp. balkónom ţiadateľa Ing. Ľuboša Kobuldu 
v bytovom dome so súp. č. 521 na Ţelezničnej ul. v Rovinke, ktorý svoju ţiadosť odôvodnil 
ochranou svojho majetku, zvýšením komfortu bývania a ochranou súkromia. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie nebolo schválené 
 
 
Uznesenie č. 21/2018 
K Bodu č. 11/ Zrušenie uznesenia č. 84/2016 
 
Ing. Mitrová vysvetlila, že v uznesení č. 84/2016 prišlo k zmene vlastníckych práv, uznesenie nie je 
aktuálne a navrhuje toto uznesenie zrušiť. 
Nik z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, ani iný návrh uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
zrušuje uznesenie č. 84/2016. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č. 22/2018 
K Bodu č. 12/ Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 
 
Ing. Tináková vysvetlila bod programu. Navrhla toto uznesenie schváliť. 
Nik z prítomných nemal pripomienky. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 

 
 
Uznesenie č. 23/2018 
K Bodu č. 13/ Splátkový kalendár na nájomné 
 
Ing. Káčer vysvetlil bod programu. 
MUDr. Drábová zo Zdravotného strediska v Rovinke podala žiadosť o splátkový kalendár na dlžnú 
sumu. Žiadala o rozdelenie splátok na 6 rokov. 
Finančná komisia odporučila rozdeliť splátky na 3 roky (mesačná splátka okolo 57,- EUR) 
JUDr. Tinák sa spýtal, či bola MUDr. Drábová informovaná. 
Ing. Káčer vysvetlil, že bola informovaná e-mailom. 
Nik z prítomných nemal pripomienky, ani iný návrh uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje splátkový kalendár pre ţiadateľa OBGYN, s.r.o., Poľnohospodárska 5, 821 07 
Bratislava – mestská časť Vrakuňa, IČO: 36366161 na dlţnú sumu za sluţby spojené 
s nájomným 2 061,33 € s dobou splatnosti do 31.1.2021; dlh bude zo strany dlţníka uznaný čo 
do dôvodu a výšky a bude splatený v 36 mesačných splátkach. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 1 JUDr. Michal Tinák 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č. 24/2018 
K Bodu č. 14/ Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 
 
Ing. Káčer vysvetlil bod programu. Informoval, že máme prebytkový rozpočet, hlavne vďaka poplatku 
za rozvoj. Informoval o prijatom rozpočtovom opatrení zástupcu starostu č. 2/2017. 
Pán Klačan sa informoval, ako sa nám darí vo výbere daní, poplatkov za rozvoj, poplatkov za odpad. 
Ak máme neplatičov, navrhol posunúť takýto zoznam do stavebnej komisie. 
Ing. Káčer informoval o vytvorení menného zoznamu ľudí – daný na stránku obce, kde občania zistia 
číslo účtu, variabilný symbol a sumu poplatku za komunálny odpad. 
Nik z prítomných nemal ďalšie pripomienky, ani iný návrh uznesenia. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2017, 
b) berie na vedomie rozpočtové opatrenie zástupcu starostu obce Rovinka č. 2/2017. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Uznesenie č. 25/2018 
K Bodu č. 15/ Rôzne 

 
Pán Kubeš informoval prítomných o priebehu verejného obstarávania – Modernizácia verejného 
osvetlenia. Do prvého kola, ktoré bolo následne zrušené, sa prihlásili dvaja záujemcovia.  
Do opakovaného druhého kola sa prihlásila iba jedna firma – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.  
Momentálne prebieha kontrola predloženej ponuky, v prípade, že bude všetko v poriadku, obec 
uzatvorí s víťaznou firmou zmluvu.  
Rekonštrukcia má byť ukončená do 6 mesiacov, firma poskytuje 15 rokov záruku, svietidlá budú  od 
slovenskej firmy. 
Pani Zemanovičová sa informovala, či sa dá doplniť osvetlenie na Hlavnej ulici – chodník pri Lekárni. 
Pán Klačan – tento projekt to nerieši. 
JUDr. Tinák navrhuje komunikáciu s firmou, ktorá vysúťažila – Modernizáciu verejného osvetlenia, 
osloviť ich s vypracovaním projektu na doplnenie osvetlenia na tejto ulici. 
Nik z prítomných nemal ďalšie pripomienky, ani iný návrh uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie informáciu o priebehu verejného obstarávania na zákazku „Modernizácia 
verejného osvetlenia“. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, JUDr. Radoslav Hajdúch, Marta Kelemenová, Andrej 
Klačan, Peter Kufel, JUDr. Michal Tinák, Eva Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, Patrik Mrva 

Uznesenie bolo schválené 
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Pani Kelemenová – pozvala prítomných poslancov na Obecný ples. Poprosila o sponzorský 
príspevok. 
 
 
 
 
9, Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
Rokovanie II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19:20 hod. 
Z rokovania je uložená nahrávka na sekretariáte starostu. 
  
 
 
 
 

 
                        Milan KUBEŠ 

                                       starosta obce Rovinka 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE 
 
 
Peter Kufel               Dátum ............................... Podpis: ..................................... 
 
 
Eva Zemanovičová   Dátum ............................... Podpis: .....................................
                    
 
         
Zapísala: 
Andrea Belianová        Dátum: ............................... Podpis: .....................................                        
 


