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o  Sp. zn. 1/1517/2019/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. 5 
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 29.5.2019 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 9 

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 

Neprítomní poslanci menovite:  2 Michal Zachar, František Zajíček 

Zapisovateľka: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania o 18.00 hod. 
Starosta obce Rovinka privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov obecného 
zastupiteľstva (ďalej OZ), t. j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Svoju neprítomnosť na zasadnutí 
ospravedlnil pán poslanec Michal Zachar zo zdravotných dôvodov, pán František Zajíček bol 
odcestovaný, ospravedlnil sa. 
 
 
PROGRAM V. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

1. Schválenie programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o výsledku kontroly Všeobecne záväzných nariadení obce Rovinka 
5. Návrh VZN č. 4/2019 Štatút obce Rovinka 
6. Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 

7. Prenájom časti obecného pozemku p. č. 1831/6 (p. Zajíček, p. Pytlová) 
8. Nájomná zmluva poľnohospodárskej pôdy (PD Úsvit pri Dunaji) 
9. Voľba nového člena komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku 
10. Rôzne 
11. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu V. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Starosta prečítal program rokovania. Poslanec Mgr. Rudolf Nagy upozornil nato, že obecná rada pred 
týmto zastupiteľstvom nezasadala, rozhodovanie obecného zastupiteľstva bude výhradne na 
rozhodovaní každého z poslancov. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu programu, starosta obce dal hlasovať.  
 
Uznesenie č. 49/2019 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo  
 
schvaľuje program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne 
 
 1. Schválenie programu V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Správa o výsledku kontroly Všeobecne záväzných nariadení obce Rovinka 
 5. Návrh VZN č. 4/2019 Štatút obce Rovinka 
 6. Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 

 7. Prenájom časti obecného pozemku p. č. 1831/6 (p. Zajíček, p. Pytlová) 
 8. Nájomná zmluva poľnohospodárskej pôdy (PD Úsvit pri Dunaji) 
 9. Voľba nového člena komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku. 
 10. Rôzne 
 11. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice V. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva (ďalej len OZ).  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 50/2019 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu V. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Jozef Bartaloš, Marian Kanis 
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 V. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher. 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia  
 
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra o vyjadrenie sa k tomuto bodu rokovania. Hlavný kontrolór 
prítomných poslancov informoval o plnení úloh v zmysle Prílohy č. 1. 
Z roku 2017 zostáva v plnení 1 uznesenie, z roku 2018 zostávajú v plnení 4 uznesenia, z roku 2019 
zostávajú v plnení 2 uznesenia. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 51/2019 
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. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Správa o výsledku kontroly Všeobecne záväzných nariadení obce Rovinka  
 
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra o prezentáciu tohto bodu.  
Podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 schváleného OZ obce dňa 13.decembra 2018 
uznesením č.107/2018, bola vykonaná kontrola platných všeobecne záväzných nariadení obce podľa 
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, súlad VZN s platnými právnymi predpismi, spôsob, 
vydávanie, evidovanie a sprístupnenie VZN. 
Obec má vypracované všetky rozhodujúce VZN vo veciach územnej samosprávy. Obec vedie vo 
svojej evidencii k 31.12.2018 celkom 47 všeobecne záväzných nariadení vrátane doplnkov. VZN 
sú zverejňované na úradnej tabuli, na webovej stránke obce, čím je dodržaná informačná povinnosť 
v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
 

                                                 
1 Príloha č. 1 Správa kontroly prijatých uznesení 
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Menšie formálne nedostatky v údajoch zapisovaných na origináloch VZN boli odstránené v priebehu 
kontroly. 
Obec vydala Požiarny poriadok obce formou všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2011, 
na čo nie je zmocnená zákonom č. 341/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ani vykonávacou 
vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 
Upozornil na skutočnosť, že v niektorých prípadoch obec vo svojich všeobecne záväzných 
nariadeniach stanovuje povinnosti a sankcie občanom a organizáciám alebo rozvádza pojmy nad 
rámec zmocnenia alebo v rozpore s jednotlivými zákonmi napr.: 

➢ VZN č. 13/2013 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 
➢ VZN č. 2/2006 o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 
➢ VZN č. 9/2015 o verejnom poriadku na území obce 
➢ VZN č. 3/2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie MŠ 
➢ VZN č. 1/2011 o podmienkach držania a chovu psov 

 
Hlavný kontrolór obce navrhol, aby obec Rovinka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na 
jednotlivé úpravy, zmeny alebo aktualizáciu dotknutých VZN prípadne návrh nového VZN do 
konca roku 2019. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 52/2019 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly platných všeobecne záväzných nariadení obce.2 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Návrh VZN č. 4/2019 Štatút obce Rovinka 
 
Starosta informoval prítomných poslancov o aktualizácii v dokumente: 
Návrh VZN č. 4/2019 je aktualizácia pôvodného znenia textácie Štatútu obce, vzhľadom na nové 
skutočnosti: 

➢ uznesenie č. 64/2018 schválený počet poslancov 11, 
➢ uznesenie č. 96 -101/2018 boli zriadené komisie, ktorých názov sa zmenil oproti pôvodným 

názvom (aktuálne názvy komisií), 
➢ doplnené: článok č. 21 prednosta obecného úradu, 
➢ doplnené: článok č. 17 hlavný kontrolór a aktualizované ďalšie ustanovenia. 

 
Ing. Veronika Basta (poslanec) sa bližšie informovala k bodom dokumentu: cena obce Rovinka 
úspešným športovcom ako motivačný faktor, civilná ochrana informácie na webe, či kronikár obce. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Správa o výsledku kontroly 
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Uznesenie č. 53/2019 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje VZN č. 
4/2019 Štatút obce Rovinka. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 
 
Starosta vyzval p. Gehryho (poslanec) predseda finančnej komisie (ďalej FK), aby vyjadril stanovisko 
k tomuto problému za komisiu. Príloha č. 3. 3 
Ing. Hoľko (poslanec) informoval, ako člen komisie v rámci ZRPŠ škôlky, že p. riaditeľka materskej 
školy (MŠ) Mgr. Nagyová uvítala zvýšenie poplatku pre deti, ktorých obaja rodičia nemajú trvalý pobyt 
na území obce. 
V diskusii poslancov bolo navrhnuté, že súčasť prihlášky prijímaných detí do zariadenia MŠ obce 
Rovinka bude potvrdenie od obce o trvalom pobyte na území obce. Na základe toho bude stanovený 
poplatok za dieťa. Deti predškolského veku je MŠ povinná prijať bez rozdielu.  
Poslanci sa v rozprave jednoznačne vyjadrili zato, aby do zaradenia MŠ boli prijímané deti, 
s trvalým pobytom v obci, ktorých obaja rodičia majú trvalý pobyt na území obce. Rozdielne 
poplatky budú pre rodičov detí motivačné. Podľa zákona poplatky určuje/schvaľuje zriaďovateľ 
zariadení – obec v zastúpení poslaneckého zboru. 
Problém prijímania detí do predškolských zariadení je v súčasnosti problémom viacerých obcí či 
hlavného mesta Bratislava. Pri podmienke prijatia detí do zariadení zriaďovateľa (MŠ, ZŠ) sa 
zohľadňuje práve trvalý pobyt rodičov.  
Výstup z rozpravy poslancov: 
Poslanci sa dohodli, podporili a súhlasili s návrhom „kľúča rozdielnych poplatkov“ p. Hoľka 
a navrhli túto skutočnosť doplniť do znenia uznesenia. Toto bude uvedené aj do textácie VZN. 
Poplatky uvedené v návrhu VZN za školský klub (článok č. 5) - bez zmeny. 
 
Nikto z prítomných poslancov ďalej nediskutoval, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Príloha č. 3: Zápisnica z rokovania finančnej komisie  
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Uznesenie č. 54/2019 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje VZN č. 
5/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je obec Rovinka s nasledovnými pripomienkami: 
 
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole: 
 
a) výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 200 eur mesačne. 
 
b) ak dieťa a jeho jeden zákonný zástupca majú v obci trvalý pobyt, výška príspevku sa zníži 
o 100 eur 
 
c) ak dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia majú v obci trvalý pobyt, výška príspevku sa zníži 
o 160 eur 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Bartaloš Jozef, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. 
Rudolf Nagy 

Proti 1 Ing. Marek Gehry 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Prenájom časti obecného pozemku p. č. 1831/6 (p. Zajíček, p. Pytlová) 
 
Starosta požiadal pána Ing. Káčera (ekonóm) o bližšie informácie.  
Jedná sa o prenájom 2 m2 z dôvodu vydaniu stavebného povolenia a pripojenia na inžinierske siete 
pána Zajíčka a pani Pytlovú.  
 
Nikto z prítomných poslancov ďalej nediskutoval, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 55/2019 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa pre žiadateľov: 
 - František Zajíček, bytom Hlavná 244/28, 900 41 Rovinka, nar. 05.10.1978 
 - Anna Pytlová, bytom Hlavná 244/28, 900 41 Rovinka, nar. 25.04.1952 
uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom časti pozemku obce, parcely 
registra „C“, parc. č. 1831/6, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2 m2. 
 
Účel nájmu: uloženie inžinierskych sietí v zmysle rozhodnutia obce Rovinka č. SÚ-06-
42/116/2019/2/Šin a SÚ-05-51/114/2019/2/Šin obe zo dňa 19.02.2019. 
 
Doba nájmu: od vydania ohlásenia k jednoduchým stavbám do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbám 
 
Cena nájmu: 1,-euro/m2/rok 
 
Odôvodnenie: nájom pozemku je potrebný k napojeniu na inžinierske siete k rodinným domom 
plánovaných na p.č. KN C 1004 a 1005 a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby 
výstavby. Náklady k pripojeniu znášajú v plnej výške budúci nájomcovia a po ukončení nájmu 
sú povinný odovzdať predmet nájmu v stave ako ho prevezmú. 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 8/ Nájomná zmluva poľnohospodárskej pôdy (PD Úsvit pri Dunaji) 
 
Starosta požiadal pána Ing. Káčera (ekonóm) o bližšie informácie. 
V tomto prípade sa jedná o uzavretie nájomnej zmluvy s poľnohospodárskym družstvom Úsvit pri 
Dunaji, ktoré si dáva do poriadku užívacie práva na pozemky obce, ktoré družstvo t. č. užíva. 
Pozemky, s ktorými sa ráta na ďalšiu výstavbu (okolie zberného dvora, za základnou školou), boli 
z nájmu vyňaté. Nájom je uzavretý na dobu 5 rokov, podľa zákona. 
Pán Bartaloš (poslanec) doplnil, že poľnohospodárske družstvá si t. č. vysporiadavajú pozemky, 
ktoré užívajú z dôvodu získania štátnych dotácií. 
Bc. Libor Bombala (poslanec) sa informoval na niektoré pozemky, ktoré sú napr. za Unimarom, ak 
sa uzavrie nájomná zmluva na 5 rokov, či je možné tieto zmluvy vypovedať.  
Starosta a aj Ing. Káčer potvrdili, že zmluvy sa dajú upraviť. Pozemky za Unimarom má prenajaté 
družstvo z Podunajských Biskupíc. 
 
Nikto z prítomných poslancov ďalej nediskutoval, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 56/2019 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Nájomnej zmluvy“ v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o prenájme 
poľnohospodárskej pôdy - parcely registra „E“, parc. č. 119/1, 124/1, 399, 455, 456, 457 a 495, 
ktorou dôjde k úprave pomerov spôsobených užívaním pôdy medzi žiadateľom a obcou. 
 
Nájomca: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, 
Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00 190 616 
Účel nájmu: poľnohospodárske využitie 
 
Doba nájmu: 01.01.2019 – 31.12.2023 
 
Cena nájmu: 100,-eur/ha/rok. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 9/ Voľba nového člena komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku. 
 
Ing. Veronika Basta (poslanec) informovala o dohode odchodu člena komisie ŽP a VP pána Ing. 
Františka Wagnera, PhD. z dôvodu zaneprázdnenia a súčasne navrhla ako nového člena pána Mgr. 
Tibora Zimu, ktorý už v minulosti prejavil záujem o členstvo v komisii. Pán Ing. Wagner, PhD. Bude 
však s obcou aj naďalej spolupracovať. 
Nikto z prítomných poslancov ďalej nediskutoval, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 57/2019 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie zánik členstva v komisii ochrany životného prostredia a verejného 

poriadku p. Ing. František Wagner, PhD. 
b) volí za člena komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku p. Mgr. Tibora 

Zimu. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
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 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Michal Zachar, František Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Rôzne 
 
Ing. Veronika Basta (poslanec): 

- problematika kvalita ovzdušia – stretnutie s pracovníkom SHMU p. Dr. Kremlerom za účelom 
prenájmu mobilnej meracej stanice, čo by slúžilo nezávislému monitoringu ovzdušia. Potrebné je 
nájdenie vhodného miesta resp. pozemku na ktorom by bola meracia jednotka umiestnená. Je 
potrebné pripojenie do elektrickej siete, nakoľko jednotku je potrebné klimatizovať, mesačné 
náklady na energie sú cca 400 eur. Zvažovala by sa dĺžka prenájmu meracej jednotky vzhľadom 
na uvedené náklady, 

- upozornila na skutočnosť, že poslanci by mali ísť príkladom a starať sa o poriadok v obci, 
- v obci pribúdajú miesta s nelegálnymi skládkami, pomohli by foto pasce. 

 
Pán Kanis (poslanec) a pán Bartaloš (poslanec) vysvetlili, že stavebná sutina či pneumatiky 
umiestnené na ich vlastných pozemkoch je ich povinnosť uviesť priestor do poriadku, bez toho, aby 
boli na sociálnych sieťach zverejňovaní. O odpratanie stavebnej sutiny sa postarajú. Priestor okolo 
malého jazera vyčistil spolu s deťmi. 
Starosta doplnil, že tieto stavebné odpady sa drtičkou na betón drtia a ďalej používajú na stavebné 
účely. 
 
Ing. Ján Hoľko (poslanec) sa informoval na stav verejného obstarávania telocvične a prístavba 
kontajnerovej jedálne. Ing. Káčer informoval, že termín na predkladanie ponúk na výstavbu telocvične 
je 3. júna 2019. Kontajnerová výdajňa je vo fáze zhotovovania projektovej dokumentácie. 
Starosta doplnil, že s pani riaditeľky ZŠ diskutovali o umiestnení kontajnerov. 
 
Pán Bartaloš (poslanec) doplnil, že bol na návšteve v MŠ, kde pani riaditeľka požiadala o prístavbu 
prepájacej chodby, odporučil pani riaditeľke, aby kontaktovala projektantov a predložila im svoje 
požiadavky a predstavu o tom, ako by mala prechodná chodba vyzerať. Projektant následne vytvorí 
návrh projektu. 
 
Ing. Ján Hoľko (poslanec) upozornil na problém prechodu Hlavná ulica a Školská ulica, ktorú 
vlastníci domov uzavreli bránou. 
Obyvateľka ulice doplnila, že niektorí obyvatelia domov boli vykradnutí, sú rušení hlukom a majú 
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narúšané súkromie prechádzajúcimi, preto sa rozhodli ulicu uzavrieť bránkou a dodatočne stavbu 
zlegalizovať dodatočným ohlásením drobnej stavby. 
Problém je komplikovaný, siaha do minulosti, obec ho bude podľa možností riešiť v spolupráci so 
stavebným úradom. 
Akcia dňa 25.5.2019 „Varenie gulášu“ bola dobre zorganizovaná, pán Hoľko poďakoval kultúrnej 
komisii za organizáciu. 
Ulica Repková - sa rieši, verejné osvetlenie sa bude dokončovať, práce boli prerušené z dôvodu 
dlhodobého dažďa. 
 
Starosta informoval o aktuálnom užšom výbere 6 detských ihrísk/zostáv, ktorých vizualizácia bude 
zverejnená na stránke obce a po hlasovaní občanov, jedno ihrisko, ktoré dostane najviac hlasov bude 
obcou zakúpené a vybudované v priestore za obecným úradom. 
Ing. Martina Mandlíková (poslanec) informovala o ponuke občianky, ktorá sa rada zapojí do rôznych 
prác v prospech obce spolu so svojimi kolegami, zamestnávateľ im umožní uvoľnenie z práce a aj 
podporí obec finančne. 
 
Občianka pani Jecková sa informovala, či aj občania môžu podávať podnety k územnému plánu. 
Starosta informoval, že v súčasnosti nie je vyhlásená verejná výzva na predkladanie požiadaviek 
k zmene územného plánu, ale prijímajú sa podnety od občanov ak ich podajú, s tým, že budú 
komplexne spracovávané. 
 
 
K bodu č. 11 Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
Rokovanie V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.10 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 Milan Kubeš 
 starosta obce Rovinka 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
Bc. Libor Bombala Dátum ............................ 
 
 
Ing. Alexander Melicher Dátum ............................ 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová Dátum: ........................... 


