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  Sp. zn. 1/3557/2019/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. 11 
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 11.12.2019 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 9 

Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina 
Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf 
Nagy, František Zajíček 

Neprítomní poslanci menovite:  2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Zapisovateľka: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania o 18.11 hod. 
Starostu obce Rovinka p. Milan Kubeš privítal prítomných poslancov, oznámil, že na rokovaní je 
prítomných 9 poslancov, poslanec p. Jozef Bartaloš a Michal Zachar sa ospravedlnili z neúčasti na 
rokovaní.  
Zastupiteľstvo s počtom 9 poslancov bolo uznášaniaschopné. 
 
 
 
 

PROGRAM XI. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

 
1. Schválenie programu XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 
5. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
6. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3/2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole 
7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 
8. Návrh VZN o dani za psa 
9. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 
11. Kúpa pozemkov (parc. č. 335/122, 337/11, 339/391, 339/355) 
12. Prenájom detského centra Tutti Bambini a kaviarne 
13. Prenájom priestorov v základnej škole 
14. Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku 
15. Dotácia pre DFS Červené jabĺčko na rok 2019 
16. Dotácie na rok 2020 
17. Vybudovanie tribúny 
18. Úprava rozpočtu na rok 2019 
19. Participatívny rozpočet 
20. Rozpočet na roky 2020 – 2022 
21. Kúpa verejného osvetlenia (Slnečnicová ul.) 
22. Rôzne 
23. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov na zasadnutí, ospravedlnil neprítomných 
poslancov p. Bartaloša a p. Zachara a prečítal program rokovania XI. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva (ďalej len OZ). Na zasadnutie OZ prišiel o 18.15 hod. poslanec Bc. Libor Bombala 
a hlasovania sa zúčastnil. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 111/2019 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
 1. Schválenie programu XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 
 5. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
 6. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3/2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole 
 7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 
 8. Návrh VZN o dani za psa 
 9. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 
 11. Kúpa pozemkov (parc. č. 335/122, 337/11, 339/391, 339/355) 
 12. Prenájom detského centra Tutti Bambini a kaviarne 
 13. Prenájom priestorov v základnej škole 
 14. Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku 
 15. Dotácia pre DFS Červené jabĺčko na rok 2019 
 16. Dotácie na rok 2020 
 17. Vybudovanie tribúny 
 18. Úprava rozpočtu na rok 2019 
 19. Participatívny rozpočet 
 20. Rozpočet na roky 2020 – 2022 
 21. Kúpa verejného osvetlenia (Slnečnicová ul.) 
 22. Rôzne 
 23. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice XI. verejného zasadnutia 
OZ. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 112/2019 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher 
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 XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra pána Ing. Dubeňa o bližšie informácie. Hlavný kontrolór 
prítomných informoval o plnení úloh predchádzajúceho obdobia v zmysle Prílohy č. 1 
Z roku 2017 zostáva v plnení 1 uznesenie, z roku 2018 4 uznesenia, z roku 2019 13 uznesení. 
Ing. Mandlíková (poslanec) doplnila, že obec Rovinka získala dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice 
vo výške 30 000 eur, informácia bola uverejnená na stránke MV SR, dotácia bola schválená, však na 
účte obce ešte nie je. 
Ing. Nagy (poslanec) sa informoval na podpísanie zmlúv prebratia verejného osvetlenia. Ing. Káčer 
informoval, že uznesenia z roku 2019 súvisia s podpísaním zmluvy o prebratí verejného osvetlenie, 
tieto sa pripravujú a budú podpísané v najbližšom období. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 113/2019 k bodu č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako 
naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia:1 
Uznesenie č. 108/2017 
Uznesenie č. 48/2018 
Uznesenie č. 83/2018 
Uznesenie č. 123/2018 
Uznesenie č. 131/2018 
Uznesenie č. 47/2019 
Uznesenie č. 48/2019 
Uznesenie č. 81/2019 
Uznesenie č. 82/2019 
Uznesenie č. 83/2019 
Uznesenie č. 84/2019 
Uznesenie č. 85/2019 
Uznesenie č. 86/2019 
Uznesenie č. 87/2019 
Uznesenie č. 88/2019 
Uznesenie č. 94/2019 

 
1 Príloha č. 1 Správa plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie 
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Uznesenie č. 95/2019 
Uznesenie č. 103/2019 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 
 
Starosta požiadal Ing. Káčera (prednosta) o krátku informáciu: 
- Harmonogram zasadnutí OZ sa pripravuje každoročne v zmysle Rokovacieho poriadku, je to vždy 
posledná streda v mesiaci. Zmena termínu zasadnutí OZ sa odporúča len v prípade, že uvedené 
termíny nevyhovujú väčšine. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 114/2019 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 v termínoch: 
 - 29.01.2020 
 - 26.02.2020 
 - 25.03.2020 
 - 27.05.2020 
 - 24.06.2020 
 - 30.09.2020 
 - 11.11.2020 
 - 16.12.2020 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- je to technické všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN), z dôvodu zmien v zákonoch, ktoré 
boli premietnuté do nového VZN. V podstate sa nemení a zostáva skutočnosť, že v obci sú dve miesta 
určené na vylepovanie volebných plagátov. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 115/2019 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3/2012 o prijímaní detí na predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole 
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- je to technické VZN, podľa zákona obec nie je splnomocnená určovať kritéria na prijímanie detí do 
materskej školy (MŠ), to je v priamej kompetencii riaditeľa MŠ. Pôvodné VZN z toho dôvodu rušíme, 
nakoľko bolo v rozpore so zákonom a nemohlo sa uplatňovať. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 116/2019 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019, ktorým sa ruší VZN č. 3/2012 o prijímaní detí na 
predprimárne vzdelávanie v materskej škole 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- opäť technické VZN, tento rok sa menil zákon o miestnom poplatku za rozvoj, naše VZN bolo 
spracované veľmi jednoducho a upravovalo len sadzby, nekopírovalo ustanovenia zo zákona, sadzby 
máme na maxime, sadzby nemeníme. Zo zákona bolo nutné doplniť do dokumentu spôsob, ako a kde 
obec zverejní informáciu o použití príjmov z poplatku za rozvoj. Obec si určuje vo VZN spôsob, akým 
bude informovať verejnosť o príjmoch z poplatku a jeho použití na rozvoj obce v členení podľa 
realizovaných projektov. 
Do dokumentu bolo doplnené - webová stránka a verejná tabuľa – miesto na zverejnenie 
a informovanie verejnosti.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 117/2019 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 8/ Návrh VZN o dani za psa 
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- VZN zjednocuje sadby dane za psa na sumu 15 eur, predtým boli zavedené 3 rôzne sadzby dane. 
Občania venčia psov na verejných priestranstvách, t. č. nie je rozdiel medzi psom chovaným 
v domácnosti, či pri rodinnom dome. 
Zo zisku z dani za psa obec vytvára infraštruktúru pre psičkárov, obec sa stará o zabezpečenie 
a rozmiestnenie odpadových košov na psie exkrementy (viac ako 20 ks) a pravidelné dopĺňanie 
sáčkov. Monitoruje nové lokality a dopĺňa odpadové koše. Na niektorých miestach sa odpadové koše 
osadiť nepodarilo z dôvodu nesúhlasu občanov (súkromný pozemok), na inom mieste bol osadený 
kôš poškodený (vykopnutý zo zeme). Pracovníci zberného dvora sa pravidelne starajú 
o vyprázdňovanie nádob. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 118/2019 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o dani za psa 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
  
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- ide o určenie poplatku za odpad, zvýšenie sadzby poplatku je o 26% oproti pôvodnému. 
V súčasnosti je zaznamenaný 30 % nárast nákladov na skládku, zo zákona stúpajú poplatky za 
skládku, zvyšujú sa náklady na mzdy, napriek separovaniu odpadu sa ceny za likvidáciu odpadu 
zvyšujú. 
Náklady za likvidáciu odpadu rastú a obec sa musí prispôsobiť zvyšujúcim sa nákladom, na rôznych 
miestach vznikajú čierne skládky, ktoré obec musí likvidovať. Stojiská odpadu potrebujú kamerový 
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monitoring, nakoľko občania sú nedisciplinovaní a zbavujú sa odpadu nelegálnym spôsobom. VZN 
bolo k pripomienkovaniu na finančnej komisii, pripomienka bola jedna. 
Starosta doplnil, že na Jazernej ulici, kde je najväčší neporiadok s odpadom, bude inštalovaná 
kamera, odpadové stojisko bude monitorované a ohradené. Pristihnutí občania budú riešený 
v priestupkovom konaní, rovnako na kritických miestach obce budú inštalované fotopasce. Občania 
môžu nahlásiť polícii zistené skládky, či odfotiť nedisciplinovaných občanov a zaslať informáciu na 
políciu. Rovnako sa plánuje vybudovať monitoring stojiska na Brezovej ulici.  
Obci narastajú náklady spojené s likvidáciou odpadu a rozhodla sa riešiť prípady nelegálneho 
vyhadzovania odpadov pokutami. Množia sa prípady, kedy občania vhadzujú svoj odpad do 
kontajnerov iných občanov, množia sa tiež prípady, kedy si občania nahlásia menšie nádoby, 
potom odpad ukladajú vedľa nádoby a ten nie je následne vynesený. Ideálne do konca marca 
kalendárneho roka je potrebné požiadať o zmenu kontajnera. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 119/2019 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- jedná sa návrh zmeny daní za pozemky, domy a byty. Dôvod zvyšovania daní sú zmeny legislatívy, 
ktorými štát zvyšuje výdavky obcí, ale nerieši finančné krytie daných výdavkov. Ide napr. o zimnú 
údržbu chodníkov, rast miezd, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov FO. 
Územie obce sa rozširuje a s tým sú spojené aj zvýšené náklady o starostlivosť obce. Ekonomika 
spomaľuje, podielové dane v našom prípade rastú z dôvodu nárastu obyvateľov s trvalým pobytom. 
Boli navrhnuté úpravy sadzieb. 
Ing. Gehry (poslanec) doplnil, tento problém bol diskutovaná vo finančný komisii, zvyšovali sa sadzby 
dane z nehnuteľností týkajúce sa najmä podnikateľov a developerov, vzhľadom na enormný nárast 
výstavby. Zvýšenie daní sa dotkne aj domov a bytov, avšak nosná zmena bude na právnických 
subjektoch. Zároveň sa znížila veková hranica na uplatnenie 50 % zľavy na dani. Príjem v rozpočte za 
zvýšenie daní je odhadovaný na cca 110 tic. €, ktoré by mali pokryť očakávané výdavky. 
 
Ukážka sadzieb daní: 

 Sadzba 

Daň Pôvodná Návrh Návrh fin. komisie 

stavebné pozemky 18,58 €/m2 18,58 €/m2 30,00 €/m2 

domy 0,20 €/m2 0,20 €/m2 0,30 €/m2 

stavby na pôdohosp. produkciu 0,15 €/m2 0,15 €/m2 0,25 €/m2* 

chaty 1,00 €/m2 1,20 €/m2 1,50 €/m2 

garáže 0,40 €/m2 0,40 €/m2 0,50 €/m2 

priemyselná stavby 1,50 €/m2 2,00 €/m2 2,50 €/m2 

podnikateľské stavby 1,50 €/m2 2,00 €/m2 2,50 €/m2 

byty a nebyt. priest. 0,30 €/m2 0,40 €/m2 0,50 €/m2 
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nebyt. priestory na podnikanie 1,50 €/m2 2,00 €/m2 2,50 €/m2 

 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 120/2019 k bodu č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2019 o dani z nehnuteľností so zapracovaním 
pripomienok finančnej komisie 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 11/ Kúpa pozemkov (parc. č. 335/122, 337/11, 339/391, 339/355) 

 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- jedná sa o pozemky pod cestou, ktoré má obec záujem vysporiadať s majiteľom p. Ručkayom 
spôsobom odkúpenia za symbolickú sumu 1 €. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 121/2019 k bodu č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje kúpu pozemkov v k. ú. Rovinka parcely registra „C“: 

• p. č. 335/122, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 38 m2, zapísaný na LV 
č. 3430, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: Senec, obec: 
Rovinka, k. ú. Rovinka, v podiele 1/1; 

• p. č. 337/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 56 m2, zapísaný na LV 
č. 385, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: Senec, obec: 
Rovinka, k. ú. Rovinka, v podiele 661/720; 

• p. č. 339/391, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 69 m2, zapísaný na LV 
č. 4036, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: Senec, obec: 
Rovinka, k. ú. Rovinka, v podiele 19/20; 

• p. č. 339/355, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2, zapísaný na LV 
č. 4036, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: Senec, obec: 
Rovinka, k. ú. Rovinka, v podiele 19/20; 

od vlastníka Jaromír Ručkay, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dátum nar. XXXXXXXXX, rod. 
č. XXXXXXXXXX za kúpnu cenu 1,00 € 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 



9 

K bodu č. 12/ Prenájom detského centra Tutti Bambini a kaviarne 
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- na zasadnutí obecnej rady dňa 6. 12. 2019 boli otvorené obálky s ponukami na prenájom detského 
centra Tutti Bambini, prišli 4, jedna po termíne. 
S najvyššou ponukou prišiel pán Korab Alšič, suma prenájmu bola ponúknutá vo výške 1003 eur + 
energie. Ponuka spĺňala nastavené kritériá výberu. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 122/2019 k bodu č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje v súlade s uznesením č. 81/2019 a v ňom schválených podmienok uzavretie 
„Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom nebytových priestorov v budove 
Centrum obce so žiadateľom: Korab Alšič, Požiarnická 9520/4, 821 06 Bratislava, 
IČO: 52832104 
Výška nájmu: 1 003 €/mesiac + záloha na energie 420 €/mesiac 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 2 Ing. Marek Gehry, Ing. Alexander Melicher 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 13/ Prenájom priestorov v základnej škole  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- budova základnej školy je v správe školy, ktorá má právnu subjektivitu, v zmysle zásad poslanci 
vyjadrujú súhlas s prenájmom priestorov. Zmluva o prenájme bude v kompetencii riaditeľky ZŠ. Pani 
riaditeľka je s prenájmom uzrozumená, pani Kubešová vstupuje do vzťahu ako súkromný subjekt. 
Prenájom priestorov, podmienky a všetky podrobnosti nájmu sú už v priamej kompetencii riaditeľky 
školy. Obec získa od štátu príspevok na dieťa v rámci podielových daní, ktoré presunie na vzniknutý 
subjekt (hudobnú školu) rovnakým spôsobom ako funguje napr. LogaDys, či súkromná škôlka Hrášok. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 123/2019 k bodu č. 13 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
súhlasí v zmysle bodu 9.2 Čl. 9 Zásad hospodárenie s majetkom obce Rovinka, aby rozpočtová 
organizácia obce Rovinka, Základná škola, Školská 266, Rovinka, IČO: 51099021, prenajala 
nebytové priestory nachádzajúce sa v budove základnej školy, súp. č. 266 žiadateľovi Mgr. Art. 
Veronika Kubešová, ArtD, za účelom prevádzkovania súkromnej základnej umeleckej školy 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 14/ Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku 
 
Starosta informoval o vzniknutej situácii v obci, kedy neočakávane ukončila svoju prax praktická 
lekárka pre dospelých – MUDr. Drábová. Obec začala rokovanie s Univerzitnou nemocnicou Milosrdní 
bratia, dohodla sa na lekárskej službe (2 lekári) pre občanov v rovnakých priestoroch. Jedná sa 
o zlúčenie troch prenájmov priestorov/nájomných zmlúv (pediatrická ambulancia, lekáreň, praktický 
lekár) jedným subjektom. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 124/2019 k bodu č. 14 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov č. 20, 22, 33, 
34, 35, 36, 37 o celkovej rozlohe 91,49 m2 nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska 
v Rovinke – stavba súp. č. 209, postavená na pozemku parc. č. 823, vedená na LV 357, k. ú. 
Rovinka za účelom zriadenia ambulancií. 
 
Podmienky nájmu: 
Nájomca: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o., Nám. SNP 10, 
814 65 Bratislava, IČO: 31 386 563 
Cena nájmu: 262,88 €/mesiac + energie 
Doba nájmu: na neurčito 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Rovinky 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 15/ Dotácia pre DFS Červené jabĺčko na rok 2019  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- DSF Červené jabĺčko dodatočne požiadali o pridelenia dotácie z dôvodu nákupu krojov, táto žiadosť 
nebola zaradená do predchádzajúcich rokovaní OZ. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 125/2019 k dotácii č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Folklórny súbor Červené 
jabĺčko vo výške 1 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 16/ Dotácie na rok 2020  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- máme niekoľko žiadostí o dotáciu od obce: PS Agrolovec, Slovenský rybársky zväz, Stolnotenisový 
klub, FS Červené jabĺčko, TJ Rovinka. Tieto boli rokované vo finančnej komisii, po zasadnutí komisie 
prišli ešte dve žiadosti, ktoré sa budú schvaľovať až na ďalšom OZ. 
Ing. Káčer (prednosta) doplnil, že je v platnosti zákon, podľa ktorého OZ, ktoré žiadajú o dotácie 
musia byť registrované v samostatnom registri, až potom im môže byť vyplatená dotácia. 
Hlavný kontrolór doplnil, že podľa zákona č. 346/2018 zákon o registri mimovládnych organizáciách, 
ktorý vstúpil do platnosti minulý rok, kde sa hovorí o tom, že organizácie musia byť evidované 
v registri až potom môžu žiadať o dotáciu. Rovnako na túto skutočnosť upozornila Ing. Mandlíková, či 
vôbec dotácie schvaľovať, keďže dané subjekty nie sú evidované v registri. 
Poslanci sa dohodli, že dotáciu schvália za podmienky, že dotácia bude vyplácaná až po 
zaregistrovaní subjektu do registra mimovládnych organizácií. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 126/2019 k bodu č.16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre organizáciu PS AgroLovec vo výške 1 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
Pán Bc. Bombala (poslanec) vysvetlil, že rybársky zväz žiadal pôvodne dotáciu vo výške 2000 €, 
následne však bolo podané o dotáciu vo výške 5000 €, vzhľadom na zvýšené náklady s údržbou 
rybárskych lokalít, zarybňovaním, dopravou a iné.  
Starosta navrhol hlasovanie o dotácii vo výške 5000 €, následne zväz môže budúci rok požiadať opäť 
o ďalšiu sumu po predložení projektu.  
 
Uznesenie č. 127/2019 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre organizáciu Slovenský rybársky zväz, 
Miestna organizácia Dunajská Lužná vo výške 5 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Marián 
Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf 
Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Ján Hoľko 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 

Ďalej sa hlasovalo za dotáciu pre stolnotenisový klub. 
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Uznesenie č. 128/2019 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre organizáciu Stolnotenisový klub Table 
Tennis Club Rovinka vo výške 1 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo za dotáciu pre FS Červené jabĺčko. 
 
Uznesenie č. 129/2019 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre organizáciu Folklórny súbor Červené 
jabĺčko vo výške 4 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 

 
TJ Rovinka žiadala na rok 2020 maximálnu dotáciu 50 000 €, na finančnej komisii sa dohodlo, že im 
bude poskytnutá dotácia - prvá časť a to 30 000 €. 
Na otázku Ing. Basty (poslanec), ako pokračuje výstavba volejbalového ihriska, pán Kanis odpovedal, 
že na výstavbe ihriska sa pracuje. 
 
Uznesenie č. 130/2019 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre organizáciu Telovýchovná jednota Rovinka 
vo výške 30 000 € 
 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 17/ Vybudovanie tribúny  
 
Starosta dal slovo p. Kanisovi (poslanec), ktorý predstavil projekt výstavby tribúny, na základe ktorého 
obec ako aj TJ Rovinka môže žiadať ďalšie dotácie na výstavbu. Je potrebné, aby obec mala 
pripravené projekty vzhľadom na výzvy o žiadosti na dotáciu. Výstavba tribúny a jej využitie má slúžiť 
potrebám obce. 
Pán František Zajíček (poslanec) prítomným prečítal prognózu rozvoja obce v rôznych oblastiach jej 
života. 
Ing. Hoľko (poslanec) navrhol schváliť investičný zámer výstavby tribúny pod podmienkou získania 
dotácie. Rovnako sa vyjadril p. Gehry (poslanec), tak ako tomu bolo pri výstavbe hasičskej zbrojnice. 
Ing. Káčer (prednosta) doplnil, že je potrebné si uvedomiť dôležitosť rozhodnutia/hlasovania v tomto 
prípade, pretože dnes ak sa odsúhlasí zámer výstavby, poslanci týmto dávajú obci mandát, aby 
následne obstarala projekt stavby za cca 30 tis. eur. Ak by sa potom projekt odsunul a založil, bolo by 
dnešné hlasovanie zbytočné. 
Po širšej rozprave sa poslanci dohodli, že vybudovanie tribúny podporia pod podmienkou, že 
sa do uznesenia doplní text „ s podmienkou získania dotácie na financovanie.“ 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 131/2019 k bodu č. 17 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje investičný zámer Vybudovanie tribúny s predpokladaným investičným nákladom 
500 000 € s podmienkou získania dotácie na financovanie 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, 
František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 18/ Úprava rozpočtu na rok 2019  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- jedná sa o finálna úprava rozpočtu 
- cestovné položky 
- všeobecné položky – náklady na stravovanie žiakov boli nesprávne zaúčtované 
- zvýšenie bežných výdavkov v školskom klube detí – vyšší počet detí 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 132/2019 k bodu č. 18 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019 nasledovne: 
- zvýšenie bežných výdavkov o 30 000 € 
 
b) schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Rovinka na rok 2019 nasledovne: 
- zvýšenie bežných výdavkov o 10 000 € 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 19/ Participatívny rozpočet  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- na základe požiadavky poslanca Ing. Hoľka, bol vytvorený balík finančných prostriedkov vo výške 
20 000 eur, ktoré budú slúžiť na realizáciu rôznych drobných projektov. Max suma na jeden projekt je 
5 000 eur. 
Bude sa jednať o projekty občanov, poslancov, občianskych združení atď., ktoré budú prínosné pre 
obec a budú realizované na obecnom majetku. Rôzne revitalizácie tunajších oblastí, kultúrne 
a športové podujatia. Projekty sa budú vyhodnocovať, v tejto chvíli nevieme odhadnúť, aké rôzne 
projekty budú predkladané. Obec samotná peniaze nevydá, ale projekt bude v spolupráci 
s predkladateľom realizovať.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 133/2019 k bodu č. 19 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje 
 
a) Pravidlá participatívneho rozpočtu obce Rovinka 
b) maximálnu sumu na podporu predložených projektov v rámci vyčleneného participatívneho 

rozpočtu na rok 2020 v sume 20 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 20/ Rozpočet na roky 2020 - 2022  
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 

- rozpočet bol zverejnený 15 dní k pripomienkovaniu na stránke obce, t. č. bez pripomienky, rozpočet 

je mierne prebytkový, schvaľovaný na úrovni položiek, 
- navrhuje 450 tis. € upraviť príjem z dane za rozvoj 
- navýšiť o 30 tis € výdavky na projektové dokumentácie – schválený zámer výstavby tribúny 
- schválené dotácie na rok 2020 
- upravené výdavky MŠ na rok 2020, logopedické centrum LogaDys, súkromná škôlka 
- náklady na mzdy pracovníkov OÚ – úprava miezd od 1.1.2020 
- náklady na údržbu zelene – očakávané orezy drevín (platan) 
- zakúpenie kamerového systému v obci 
- dotácia na výstavbu požiarnej zbrojnice nie je rátaná (30 000 eur) 
Ing. Gehry (poslanec) doplnil, že návrh rozpočtu bol rokovaný na finančnej komisii bez pripomienok.  
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Stanovisko hlavného kontrolóra: zo strany obce bola dodržaná informačná povinnosť, rozpočet je 
zostavený ako prebytkový, je zostavený podľa zákona o rozpočtových pravidlách, rovnako obsahuje 
rozpočet ZŠ v Rovinke. Hlavný kontrolór odporúča návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť 
v predloženej podobe a rovnako odporúča vziať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021-2022. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 134/2019 k bodu č. 20 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce, 
b) schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2020 do úrovne rozpočtových položiek vrátane, 
c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2021-2022, 
d) splnomocňuje starostu obce v súlade s § 11, ods. 4, pís. b) zákona č. 369/1990 Zb., 

vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu jednotlivých položiek podľa ekonomickej klasifikácie 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 21/ Kúpa verejného osvetlenia (Slnečnicová ul.) 
 
Starosta požiadal o krátku informáciu p. Káčera (prednosta): 
- jedná sa odkúpenie cca 5 lámp verejného osvetlenia na ulici Slnečnicová za OC City Park Rovinka – 
obec týmto preberá verejné osvetlenie do svojho majetku.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 135/2019 k bodu č. 21 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie stavby – „Verejné osvetlenie“, ktoré bolo 
vybudované na pozemkoch registra „C“, parc. č. 329/100, 329/101, 329/102, 329/103, k. ú. 
Rovinka, v zmysle stavebného povolenia obce Rovinka č. SÚ-197-835/1130/2014/2015/7/Šin. zo 
dňa 24. 03. 2015 a dané do užívania kolaudačným rozhodnutím obce Rovinka č. SÚ-14-
85/713/2018/18/Šin zo dňa 27. 02. 2018, právoplatné dňa 04. 04. 2018, od vlastníka: 
3P DEVELOPMENT IS s. r. o., Mliekarenská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 50 329 090, za celkovú 
kúpnu cenu 1,- euro + príslušná sadzba DPH. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján 
Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 22/ Rôzne 
 
Ing. Mandlíková (poslanec) informovala o predložení správy činnosti DHZ Rovinka za uplynulý rok.  
Prítomní člen DHZ Rovinka informoval o spracovaní analýzy a predložili žiadosť o nákup dodávky pre 
DHZ Rovinka, ktorá by slúžila ako ťažné auto pre povodňový vozík. Dôvoď žiadosti je aj skutočnosť, 
že na rôzne akcie/podujatia sa členovia DHZ dopravujú vlastnými autami. Po výcviku a príprave sú 
hasiči DHZ Rovinka pripravený na rôzne zásahy aj v okolitých obciach, chceli by sa venovať tiež 
výchove deťom. 
Z rozpravy poslancov k tejto téme vyplynula dohoda o naformulovaní návrhu uznesenia 
o súhlas so zakúpením vozidla pre DHZ Rovinka. Ing. Gehry (poslanec) sformuloval návrh 
uznesenia a požiadal o jeho prečítanie. Zapisovateľka následne prečítala znenie uznesenia. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 136/2019 k bodu č. 22 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje nákup vozidla pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Rovinka a zároveň schvaľuje 
zvýšenie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2019 o sumu 15 000 eur 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Marián 
Kanis, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Jozef Bartaloš, Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
Ing. Melicher (poslanec) sa informoval na: 
- spojenie medzi Jazernou ulicou a ostatnou časťou obce – v danej lokalite sú to všetko súkromné 

pozemky, v riešení developera, 
- pozemky vedľa školy – bola zriadená komisia, 
- materské centrum RC Daisy – t. č. priestory vypratávajú a na ďalšom zastupiteľstve sa bude rokovať 

o prenájme priestorov. 
Ing. Hoľko (poslanec) 
- informoval, že pani konateľka RC Daisy robí výpredaj predmetov na sociálnych sieťach, 
- riešenie križovatky v Rovinke pri pošte – kamery na objektívnu zodpovednosť – momentálne 

neriešiteľné zo strany policajtov. 
Ing. Mandlíková (poslanec) 
- vyzdvihla prácu Ing. Basty za jej prácu v uplynulom období v oblasti ochrany ŽP a ovzdušia, ktorá je 

vedomostne náročná. 
Bc. Bombala (poslanec) vyzdvihol prácu všetkých ostatných poslancov v tomto roku. 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve. 
Rokovanie XI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21:30 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 Ing. Tomáš Káčer Milan Kubeš 
 prednosta Obecné úradu Rovinka starosta obce Rovinka 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
Ing. Veronika Basta ........................................................  Dátum ............................ 
 
Ing. Marek Gehry ............................................................  Dátum ............................ 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová ........................................................  Dátum ............................ 


