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  Sp. zn. 1/746/2019/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. 3 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 27.3.2019 o 18.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 10 

Jozef Bartaloš, 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:  1 Michal Zachar 

Zapisovateľka: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania 18.01 hod. 
Starosta obce Rovinka privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov obecného 
zastupiteľstva (ďalej OZ), t. j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, ospravedlnil sa pán poslanec 
Michal Zachar zo zdravotných dôvodov.  
 
PROGRAM III. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
 1. Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Žiadosť o zmenu funkčného využitia plochy F12-B-3 (PM Rovinka I, s. r. o.) 
 5. Žiadosti o prenájom billboardu (euroAWK spol. s r. o., Sista s.r.o.) 
 6. Žiadosť o odkúpenie cestnej dopravnej signalizácie a verejného osvetlenia (FORESPO 

CITY PARK ROVINKA a.s.) 
 7. Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Rovinka 
 8. Organizačný poriadok verejných detských ihrísk v obci Rovinka 
 9. Žiadosť o príspevok na sociálnu službu poskytovanú v zmysle z. č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v z. n. p. pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mgr. 
Jana Iľková - ACADEMIC KINDER GARTEN 

 10. Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej umeleckej školy v Rovinke (Mgr. art. Veronika 
  Kubešová, ArtD.) 
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná) 
 12. Návrh VZN č. 4/2019 ktorým sa ruší VZN č. 11/2015 Štatút obce Rovinka 
 13. Návrh - Štatút obce Rovinka 
 14. Zmena organizačného poriadku obecného úradu 
 15. Rôzne 
 16. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Pán starosta prečítal program rokovania. 
Požiadal prítomných poslancov o presunutie bodov rokovania č. 7 a 8 za bod č. 11 z technických 
dôvodov.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu programu, starosta obce dal hlasovať. 
 
Uznesenie č. 29/2019 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo  
 
schvaľuje program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne 
 1. Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Žiadosť o zmenu funkčného využitia plochy F12-B-3 (PM Rovinka I, s. r. o.) 
 5. Žiadosti o prenájom billboardu (euroAWK spol. s r. o., Sista s.r.o.) 
 6. Žiadosť o odkúpenie cestnej dopravnej signalizácie a verejného osvetlenia (FORESPO 

CITY PARK ROVINKA a.s.) 
 7. Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Rovinka 
 8. Organizačný poriadok verejných detských ihrísk v obci Rovinka 
 9. Žiadosť o príspevok na sociálnu službu poskytovanú v zmysle z. č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v z. n. p. pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mgr. 
Jana Iľková - ACADEMIC KINDER GARTEN 

 10. Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej umeleckej školy v Rovinke (Mgr. art. Veronika 
  Kubešová, ArtD.) 
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná) 
 12. Návrh VZN č. 4/2019 ktorým sa ruší VZN č. 11/2015 Štatút obce Rovinka 
 13. Návrh - Štatút obce Rovinka 
 14. Zmena organizačného poriadku obecného úradu 
 15. Rôzne 
 16. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, 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) 

1 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 III. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva (ďalej len OZ). 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 30/2019 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Ing. Veronika Basta, 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 III. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

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

Za 10 
Jozef Bartaloš, 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) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Starosta udelil slovo pánovi Ing. Dubeňovi. Hlavný kontrolór (ďalej HK) prítomných poslancov 
informoval o plnení úloh. Podrobné informácie k jednotlivým uzneseniam sú v Prílohe č. 1. 
Uznesenia č. 21/2019, 22/2019, 23/2018, 124/2018 a 130/2018 boli k dátumu zasadnutia OZ splnené 
a vypadávajú zo sledovania. 
Ing. Veronika Basta (poslanec) sa informovala na plnenie uznesenie č. 54/2016 a č. 23/2018, pán 
Jozef Bartaloš (poslanec) sa informoval na plnenie uznesenia č. 108/2017. Starosta spolu s pánom 
kontrolórom prítomným vysvetlil okolnosti nesplnenia týchto uznesení. Ďalej sa nediskutovalo. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o bode rokovania hlasovať. 
 
Uznesenie č. 31/2019 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. 54/2016 
Uznesenie č. 108/2017 
Uznesenie č. 48/2018 
Uznesenie č. 83/2018 
Uznesenie č. 123/2018 
Uznesenie č. 131/2018 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, 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) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 

                                                 
1 Správa z kontroly plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia 



4 

 

K bodu č. 4/ Žiadosť o zmenu funkčného využitia plochy F12-B-3 (PM Rovinka I, s. r. o.) 
 
Starosta požiadal zástupcu spoločnosti PM Rovinka I. s. r. o., aby sa k žiadosti vyjadril. V zmysle 
žiadosti sa jedná o zmenu využitia apartmánové bývanie na bytové bývanie, nemení sa podlažnosť 
domov. Jedná sa o výstavbu 3 bytových domov, z toho každý má 60 bytov spolu 180 bytov. Poplatok 
za rozvoj môže obec využiť na výstavbu infraštruktúry. 
Pán František Zajíček (poslanec, predseda stavebnej komisie) sa vyjadril, že stavebná komisia 
neodporúča výstavbu bytov ako aj funkčnú zmenu využitia plochy. 
Pán Ing. Alexander Melicher (poslanec) doplnil, že ako bonus tejto výstavby je materská škola, ktorá 
kapacitne (max.25 detí) nie je schopná pokryť kapacitu bytov, ktoré sa majú stavať. Lokalita výstavby 
je umiestnená na začiatku obce. Deti by dostávali maximálnu dávku škodlivých látok z rafinérie 
Slovnaft, vyjadril sa že je potrebné zachovať ráz obce v maximálnej možnej miere. 
Mgr. Rudolf Nagy (poslanec) doplnil, že v obci už t. č. nestíha infraštruktúra, služby, škola, škôlka, 
kanalizácia, kolabuje doprava. „Budeme podporovať individuálnu výstavbu v obci, ktorá nebude 
tak zaťažovať obec, výstavba v takomto rozsahu teraz nie je žiaduca vzhľadom na 
nedobudovanú infraštruktúru“ 
Pán Jozef Bartaloš (poslanec) doplnil, že aj okolité obce (Šamorín, Hamuliakovo...) majú rovnaké 
problémy s obrovskou výstavbou, kde ako dôsledok výstavby leží riešenie vzniknutých problémov na 
obci. Vyjadril svoj kategorický nesúhlas s výstavbou bytových domov. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 32/2019 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje z podnetu spoločnosti PM ROVINKA I., s. r. o., Medená 10 M, 811 02 Bratislava, IČO: 
47 930 322 začatie obstarania Zmien a doplnkov ÚPN obce Rovinka 1/2019 pre pozemky parc. 
č. 20353/476, 20353/413 kat. úz. Rovinka vo funkčnej ploche F12 – podnikateľské aktivity 
nevýrobného charakteru na funkčnú plochu F4 – polyfunkčné územie s požiadavkou úhrady 
nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie žiadateľom 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 10 
Jozef Bartaloš, 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 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie nebolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Žiadosti o prenájom billboardu (euroAWK spol. s r. o., Sista s.r.o.) 
 
Starosta požiadal pána Ing. Mareka Gehryho (poslanec, predseda finančnej komisie), aby sa vyjadril 
k téme za finančnú komisiu. Finančná komisia sa uzniesla na tom, že uprednostňuje krátkodobý 
prenájmom billboardu (1/2 roka Sista s.r.o.) v cene 900 eur/rok, ako dlhodobejší prenájom (3 roky 
euroAWK spol. s r. o.) vo výške 800 eur/rok. 
Pán František Zajíček (poslanec) sa vyjadril, že uprednostňuje dlhodobejší prenájom aj za nižšiu 
cenu, obec má garantovaný príjem za prenájom na dlhšie obdobie, spoločnosť euroAWK spol. s r. o., 
je dlhodobý partner. Prenájom bildboardu na ½ roka je rizikové, nakoľko môžu nastať výpadky 
prenájmu pri hľadaní nájomcu, čím vzniká obci strata. Rovnaký názor zastáva poslanec p. Marian 
Kanis a p. Jozef Bartaloš. 
Ing. Veronika Basta, (poslanec) upozornila na billboardy a vizuálny smog, ktorý špatí obec.  
Pán Marián Kanis (poslanec) doplnil skutočnosť, že v tomto roku bude odstránených cca 30 
reklamných billboardov na území obce. Spoločnosť euroAWK spol. s r. o. je členom Asociácie 
vonkajšej reklamy, ktorá rozhoduje rieši odstraňovanie nelegálnej reklamy a s týmto problémom obci 
pomôže. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
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Uznesenie č. 33/2019 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., sídlo 
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO 35 808 683, ktorej predmetom bude prenájom reklamného 
zariadenia billboardu postavenom na pozemku registra „C“, p. č. 1015, druh pozemku: ostatné 
plochy 
 
Doba nájmu: do 31.12.2021 
Výška nájomného: 800,- Eur/rok 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Marian Kanis, 
Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 4 
Ing. Ján Hoľko, Ing. Veronika Basta, Ing. Martina Mandlíková, Ing. 
Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
O druhom návrhu na prenájom billboardu (Sista s.r.o.) sa z dôvodu schválenia prvého návrhu 
(euroAWK spol. s r. o.) už nehlasovalo. 
 
 
K bodu č. 6/ Žiadosť o odkúpenie cestnej dopravnej signalizácie a verejného osvetlenia 
(FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s.) 
 
Starosta požiadal Ing. Káčera (ekonóm) o informácie k bodu rokovania. Spoločnosť FORESPO CITY 
PARK ROVINKA a. s. podala písomnú žiadosť o odkúpenie svetelnej dopravnej signalizácie 
a verejného osvetlenia v lokalite pri Bille za ponúknutú kúpnu cenu 116 095,- Eur bez DPH. Pri 
akceptovaní ponuky spoločnosť ponúkala aj vybudovanie autobusovej zastávky pri obchodnom 
centre, poskytnutie pozemku pre obecné kontajnerové stojisko a späť vzatie všetkých mimoriadnych 
opravných prostriedkov alebo správnych žalôb súvisiacich s vyrubeným poplatkom za rozvoj pre danú 
spoločnosť. Obec považuje danú ponuku za nevýhodnú. Stanovisko finančnej komisie ako aj obecnej 
rady je nesúhlas s odkúpením dopravnej signalizácie a verejného osvetlenia. Ďalej sa nediskutovalo, 
starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 34/2019 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie Kúpnej zmluvy na odkúpenie stavieb – „Cestná dopravná signalizácia“ 
a „Verejné osvetlenie“, ktoré boli vybudované na pozemkoch parcely registra „C“ p. č. 1838/14, 
1838/15, 1838/16, 1838/42, 1838/17, 1838/18, 1838/19, 1838/20, 1838/22, 1838/43, 1838/44, 322/25, 
322/26, 322/27, 322/28, 322/29, 322/30, 322/31, 322/32, 322/24 a parcely registra „E“ p. č. 1034, 
k. ú. Rovinka kolaudované rozhodnutím č. SÚ-43-183/3126/2016-2017/26/Šin. zo dňa 21.09.2017 
od vlastníka FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 
51 631 792 za celkovú kúpnu cenu 116 095,-Eur + príslušná sadzba DPH 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 10 
Jozef Bartaloš, 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 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie nebolo schválené 
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K bodu č. 7/ Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Rovinka 
 
Starosta prítomných informoval o zmene otváracích hodín Zberného dvora v obci Rovinka. Táto doba 
bola zjednotená s otváracími hodinami zberných dvorov okolitých obcí Otváracia boba bola upravená 
v období od 1.4. – 31.10. v sobotu od 9.00 hod. – 18.00 hod., streda od 10.00 – 18.00 hod. 
Ing. Veronika Basta (poslanec) informovala o zvýšenom záujem občanov o menšie odpadové 
nádoby, znížil sa objem odpadov ako dôsledok separovania odpadov. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 35/2019 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje Prevádzkový poriadok na Zbernom dvore obce Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, 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) 

1 Michal Zachar  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 8/ Organizačný poriadok verejných detských ihrísk v obci Rovinka 
 
Starosta informoval prítomných o upravenej prevádzkovej dobe - celoročnom otvorení detských 
ihrísk (1. január – 31. december) na území obce, čo bolo podmienkou schválenia tohto dokumentu 
z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 36/2019 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje Organizačný poriadok detských ihrísk v správe obce Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 1 Marián Kanis 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Žiadosť o príspevok na sociálnu službu poskytovanú v zmysle z. č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v z. n. p. pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mgr. Jana Iľková - 
ACADEMIC KINDER GARTEN 
 
Starosta požiadal o stanovisko predsedu finančnej komisie pána Ing. Mareka Gehryho (poslanec). 
Predseda komisie sa vyjadril, že komisia zdiela stanovisko sociálnej komisie a požiadal Ing. Martinu 
Mandlíkovú (poslanec) o doplnenie vyjadrenia. Členovia sociálnej komisie sa jednoznačne zhodli na 
tom, že štát môže udeľovať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur, čo kompenzuje 
požadované vyššie príspevky súkromných subjektov poskytujúcich túto službu. Sociálna komisia 
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jednohlasne rozhodla neposkytnúť príspevok, do budúcna uprednostňuje individuálne poskytnutie 
príspevku pred celoplošne poskytnutým príspevkom súkromnému subjektu.  
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 37/2019 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje príspevok na sociálnu službu pre žiadateľa Mgr. Jana Iľková - ACADEMIC KINDER 
GARTEN, Sputniková 3252/4, 821 02 Bratislava, IČO: 46 686 061 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 9 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, František Zajíček 

Zdržal sa 1 Ing. Veronika Basta 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie nebolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej umeleckej školy v Rovinke (Mgr. art. 
Veronika Kubešová, ArtD.) 
  
Starosta požiadal o vyjadrenie pána Mariána Kanisa (poslanec, predsedu športovo-školskej komisie). 
Pán Kanis informoval, že športovo-školská komisia zasadala s riaditeľkou ZŠ p. Zelenskou, pani 
riaditeľka nemá námietky so zriadením súkromnej umeleckej školy (ďalej iba SUŠ) v budove ZŠ, je 
potrebné už iba dohodnúť a spresniť niektoré veci. Zámerom je zriadiť SUŠ od septembra 2019. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 38/2019 k bodu č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
udeľuje súhlas Mgr. art. Veronike Kubešovej, ArtD., Mánesovo námestie 7, 821 01 Bratislava so 
zriadením súkromnej základnej umeleckej školy v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, 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) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 11/ Žiadosť o poskytnutie dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná)  
 
Starosta požiadal zástupcu rímskokatolíckej cirkvi pána pátra Stanislava (Mgr. Peter Vavrek, 
správca farnosti) o krátku prezentáciu k tomuto bodu. Páter Stanislav spomenul historickú minulosť 
kostola v obci Rovinka a z technického hľadiska sa jedná o prístavbu základnej časti budovy kostola, 
jej zväčšenie. Nepočítalo sa s opravou kostolnej veže, ktorá je naklonená a bude potrebná jej sanácia, 
čo znamená navýšenie nákladov. Projekt je realizovaný z vlastných zdrojov, dotácií a zbierok. Suma 
projektu je stanovená na 1 mil. €. Budova kostola ako symbol obce, môže do budúcna slúžiť nielen 
občanom, ale aj na kultúrne účely, rôzne koncerty, prednášky a iné aktivity pre občanov. 
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Pán Petrík (občan) doplnil, že ďakuje farníkovi p. Stanislavovi s akou vervou sa pustil do 
rekonštrukcie kostola, spolu s výstavbou parkoviska a parku, ktorý bude slúžiť nie len veriacim, ale aj 
širokej verejnosti. Rezbár z Dunajskej Lužnej pripravuje vyrezávaný betlehem, ktorý bude umiestnený 
do zrekonštruovaného kostola, čo bude určitou atrakciou pre obec. 
Starosta v rozprave doplnil, že obec prispieva 30 tis. € na výstavbu parkoviska pri kostole. 
Predseda finančnej komisie Ing. Marek Gehry (poslanec) informoval o návrhu finančnej komisie, ktorá 
odporúča sumu dotácie vo výške 10 tis.€. Cirkev dostáva príspevky od štátu, neplatí dane za majetok, 
pri hlasovaní bude akceptovať vyjadrenie finančnej komisie. 
Mgr. Rudolf Nagy (poslanec) navrhol zvýšiť dotáciu na sumu na 20 tis. €. S návrhom súhlasí tiež pán 
Bc. Libor Bombala (poslanec). 
Ing. Ján Holko (poslanec) sa vyjadril, že dotáciu pokladá za kapitálový výdavok, požiadavka na sumu 
dotácie sa v čase menila, obec prispieva v rámci projektu sumou 30 tis. €. 
Jozef Barlaloš (poslanec) sa vyjadril, že bude rešpektovať návrh finančnej komisie. 
Starosta navrhol poslancom hlasovať postupne o pôvodnom návrhu uznesenia (50 tis. €), 
potom o návrhu finančnej komisie (10 tis. €) a nakoniec o návrhu p. poslanca Mgr. Nagya (20 
tis.€). 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 39/2019 k bodu 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Dunajská Lužná vo výške 50 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 1 Ing. Veronika Basta 

Proti 8 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
František Zajíček 

Zdržal sa 1 Mgr. Rudolf Nagy 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie nebolo schválené 
 
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o navrhovanej sume dotácie 10 tis. € 
 
Uznesenie č. 40/2019 k bodu 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Dunajská Lužná vo výške 10 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 4 
Jozef Bartaloš, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Alexander 
Melicher 

Proti 6 
Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, Ing. Martina 
Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Zdržal sa   

Nehlasoval   

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie nebolo schválené 
 
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu sumy dotácie 20 tis. €  
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Uznesenie č. 41/2019 k bodu č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre organizáciu Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Dunajská Lužná vo výške 20 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 2 Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko 

Zdržal sa 1 Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval   

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
Po ukončení hlasovania sa pokračovalo v rokovaní bodmi, ktoré boli presunuté so súhlasom 
poslancov. 
 
 
K bodu č. 12/ Návrh VZN č. 4/2019 ktorým sa ruší VZN č. 11/2015 Štatút obce Rovinka 
 
Starosta vyzval pána Ing. Káčera (ekonóm), aby prítomných informoval bližšie o tomto bode. 
Dokument Štatút obce Rovinka v podobe všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je ako 
nadštandardná forma, ktorú zákon priamo neukladá. Štatút obce môže byť aj vo forme interného 
dokumentu, čo môže byť výhodou pri jeho schvaľovaní obecným zastupiteľstvom, nakoľko tento 
dokument sa v priamo nedotýka občanov/verejnosti. 
Zmeny uvedené v dokumente sú: doplnenie textácie funkcia prednostu obecného úradu, 
aktualizácia názvov komisií, zmena počtu poslancov (z 9 na 11), doplnený bol bod textu 
hlavného kontrolóra, zosúladenie s aktuálnou legislatívou. Poslanci budú v tomto prípade 
hlasovať, či Štatút obce bude prijímaný ako VZN alebo ako interná norma. 
Jozef Bartaloš (poslanec) navrhuje Štatút obce prijať ako VZN, ako vyššiu právnu normu, žiadal 
ponechať túto formu, súhlasí so zriadením funkcie prednostu. 
Mgr. Rudolf Nagy (poslanec) doplnil, že súhlasí s funkciou prednostu, súhlasí s Ing. Tomášom 
Káčerom ako prednostom úradu. Vysvetlil, že na zasadnutí obecnej rady bolo nepochopené 
interpretovanie tejto témy. Požiadal o lepšiu komunikáciu zo strany obecného úradu s poslancami, 
navrhol vypracovanie etického kódexu obecného úradu. 
Hlavný kontrolór doplnil, že ZMOS navrhuje doplnenie zákona o obecnom zriadení, kde by každá 
obec nad 3 tis. obyvateľov mala mať prednostu úradu vzhľadom na široký záber práce obecného 
úradu pri tomto počte obyvateľov. 
Ing. Ján Hoľko (poslanec) podotkol, že informácia o organizačnej zmene bola zaslaná neskoro, 
poslanci nemali možnosť sa tomu intenzívnejšie venovať, podobne reagoval aj pán Ing. Marek Gehry. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 42/2019 k bodu č. 12 
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. 4/2019, ktorým sa ruší VZN č. 11/2015 Štatút obce Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 9 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy, František Zajíček 

Zdržal sa 1 Bc. Libor Bombala 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie nebolo schválené 
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O bode rokovania č. 13 Štatút obce Rovinka sa vzhľadom na nechválenie návrhu VZN č. 4/2019, 
ktorým sa ruší VZN č. 11/2015 Štatút obce Rovinka nerokovalo. Štatút obce Rovinka bude opäť 
prerokovaný na ďalšom zasadnutí, kde bude predložený vo forme VZN. 
 
 
K bodu č. 14/ Zmena Organizačného poriadku obecného úradu 
 
Hlavný kontrolór upozornil, že bod rokovania č. 14 Zmena organizačného poriadku obce úradu, 
nebol prečítaný v úvode pri hlasovaní o programe zasadnutia, navrhol hlasovanie o zaradení 
tohto bodu do rokovania. 
Starosta súhlasil, požiadal prítomných o hlasovanie o doplnenie bodu rokovania. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Martina Mandlíková, Ing. 
Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

 
Jednalo sa o procesné hlasovanie. 
 
Po zaradení bodu do rokovania Ing. Káčer informoval o organizačnej zmene k 1.3.2019 na obecnom 
úrade v Rovinke. Bola vytvorená funkcia vedúceho odpadového hospodárstva, funkcia vedúci 
technického úseku správy obce. Bola prijatá nová pracovníčka na úsek účtovníctva a majetku, ktorá 
prebrala časť účtovníctva p. Káčera a agendu majetku od p. Mitrovej, rieši sa aj personálne obsadenie 
stavebného úradu. Cieľom funkčnosti stavebného úradu je jeho konečná podoba: traja výkonní 
pracovníci a jeden vedúci. Funkcia prednostu, na ktorú je navrhovaný Ing. Káčer, bude zapracovaná 
po schválení nového Štatútu obce Rovinka. Počas rozpravy a hlasovania poslanec Jozef Bartaloš 
dočasne opustil rokovaciu sálu a za dané uznesenie nehlasoval. 
Ďalej sa nediskutovalo, starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Uznesenie č. 43/2019 k bodu 14 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie zmenu Organizačného poriadku obecného úradu 
 
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 1 Jozef Bartaloš 

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Michal Zachar 

Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 15/Rozne 
 
p. František Zajíček sa informoval na chodník na Školskej ulici, ten sa bude betónovať, ďalej sa 
informoval na projekt rekonštrukcie Školskej ulice. T. č. obec pripravuje podklady.  
 
p. Libor Bombala sa informoval na stav vybavenia projektu „Kontajnerová jedáleň“, t. č. je v stave 
projektovej prípravy. 
 
Poslanci sa informovali na stav projektu výstavby telocvične, t. č. sa finalizuje verejné obstarávanie. 
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Ing. Veronika Basta sa informovala na riešenie problému na Športovej ulici, starosta spresnil, že sa 
odstránila zákazová značka, zariadenie rampy, majiteľ komunikácie bol vyzvaný, aby odstránil 
označenie vyhradeného parkoviska.  
V prípade Grünerovci: majitelia boli vyzvaní na legalizáciu stavieb na ploche pozemku. 
V pondelok 25. 03. 2019 bol zaznamenaný štipľavý zápach na území obce. Ing. Basta kontaktovala 
Slovenskú inšpekciu životného prostredia a žiadala o sprístupnenie informácií, v roku 2018 bol 
prekročený emisný limit benzénu 723 krát. Po získaní informácií budú ďalej zdieľané. Kvalitu ovzdušia 
v obci si budeme sami merať v spolupráci s ostatnými obcami. Monitoring ovzdušia, inštalácia 
zariadenia bude stáť cca 8700 eur, mesačné náklady na chod mobilnej meracej stanice by boli od 500 
do 800 eur.  
Ing. Basta kontaktovala Environmentálny fond za účelom informácie, či je ochotný poskytnúť 
kompenzáciu aj zasiahnutým obciam, nakoľko fond kompenzuje znečisťovateľov ovzdušia z dôvodu 
podpory pracovných miest. Zdrojov znečisťovateľov je v tomto okolí veľa: cesta I. triedy, rafinéria 
Slovnaft, spaľovňa OLO, výstavba diaľničného obchvatu. Ing. Basta bude informovať o výsledkoch 
komunikácie s uvedenými úradmi. 
 
Občan informoval o neúnosnej kvalite ovzdušia v pondelok 25. 03. 2019, stav prirovnal k stavu 
evakuácie. Kontaktoval SHMÚ ohľadom meracej jednotky ovzdušia. Obrátil sa na obec samotnú, či by 
v sa mohla v tejto veci angažovať. Starosta prisľúbil pomoc. 
 
Občianka sa informovala na neúnosný stav na cyklotrase ohľadom voľného pohybu psov. Pani 
žiadala od obce osadenie tabúľ zákazu voľného pohybu psov. Obec bude prvotne osádzať odpadové 
koše na cyklotrase. 
 
Občianka sa poďakovala za výchovnú činnosť TJ Rovinka. 
 
K bodu č. 17/ Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
Rokovanie III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:17 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 
 
 Milan KUBEŠ 
 starosta obce Rovinka 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
Ing. Marek Gehry .................................. Dátum ............................ 
 
 
František Zajíček .................................. Dátum ............................ 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová .................................. Dátum: ........................... 


