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  Sp. zn. 13/507/2021/POD 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o  v  R o v i n k e 
 

Z á p i s n i c a  č. 2 
z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 24.3.2021 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Neprítomní poslanci menovite:  0  

Zapisovateľ: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania: 18.00 hod. 
Starosta obce Rovinka p. Milan Kubeš privítal všetkých prítomných poslancov. Zastupiteľstvo 
s počtom 11 poslancov bolo uznášaniaschopné 

 
 

PROGRAM II. VEREJNÉHO ZASADNUTIA  
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
Návrh programu: 
 
 
1. Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 
5. Voľba nových členov finančnej komisie 
6. Kúpa pozemkov parc. reg. C č. 339/355, 339/391 
7. Kúpa pozemku parc. reg. C č. 1358 
8. Predaj pozemku obce parc. reg. C č. 1831/12 - časť parcely 1831/6 
9. Zámena pozemkov parc. reg. C č. 1728/13, 1728/14 
10. Prenájom obecného pozemku parc. reg. C č. 1245 (RUPLEX s. r. o.) 
11. Zriadenie vecného bremena na parc. reg. E č. 1033/200 (R developmet s.r.o., 

Západoslovenská distribučná, a.s.) 
12. Dotácia na projekt Futbalový štadión TJ Rovinka 
13. Poskytnutie dotácií na rok 2021 
14. Rozpočet obce Rovinka na roky 2021 – 2023 
15. Dodatok č. k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke a jeho 

orgánov 
16. Zmeny a doplnky územného plánu obce 
17. Rôzne 
18. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta prečítal návrh programu rokovania II. obecného zastupiteľstva.  
Poslanec Mgr. Nagy navrhol zmenu v poradí bodov rokovania, vzhľadom na dôležitosť niektorých 
bodov. Prednosta Ing. Káčer nesúhlasil so zmenou programu s odôvodnením, že navrhnuté poradie 
bodov má svoju logickú nadväznosť a postupuje sa od predpokladaných najjednoduchších a najmenej 
konfliktných bodov k zložitejším, zmena poradia bodov túto štruktúru naruší. Po vzájomnej dohode 
poslancov, pán Nagy nadiktoval nové poradie bodov. Z poslancov už nik nemal žiadne pozmeňovacie 
návrhy.  
Starosta dal hlasovať o návrhu zmeny poradia bodov rokovania. 
 
Uznesenie č. 12/2021 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
1. Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 
5. Poskytnutie dotácií na rok 2021 
6. Voľba nových členov finančnej komisie 
7. Zmeny a doplnky územného plánu obce 
8. Dotácia na projekt Futbalový štadión TJ Rovinka 
9. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke a jeho orgánov 
10. Kúpa pozemku parc. reg. C č. 1358 
11. Predaj pozemku obce parc. reg. C č. 1831/12 - časť parcely 1831/6 
12. Kúpa pozemkov parc. reg. C č. 339/355, 339/391 
13. Zámena pozemkov parc. reg. C č. 1728/13, 1728/14 
14. Prenájom obecného pozemku parc. reg. C č. 1245 (RUPLEX s. r. o.) 
15. Zriadenie vecného bremena na parc. reg. E č. 1033/200 (R developmet s.r.o., 

Západoslovenská distribučná, a.s.) 
16. Rozpočet obce Rovinka na roky 2021 – 2023 
17. Rôzne 
18. Záver 
 
Hlasovanie za upravený návrh programu rokovania: 

Za 9 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marián Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 2 Ing. Ján Hoľko, Ing. Marek Gehry 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Zmena poradia bodov rokovania II. OZ bola schválená, ďalej sa rokovalo podľa uvedeného poradia.  
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K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 13/2021k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
b) volí členov Návrhovej komisie: Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry  
c) ukladá Návrhovej komisii sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie 

a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, 
aby sa efektívne naplnil program rokovania II. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
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, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce (ďalej iba HK) pána Ing. Dubeňa o bližšie informácie: 
HK uviedol, že materiály k plneniu uznesení boli zaslané k preštudovaniu. 
Cca 90% uznesení nebolo splnených z dôvodu neuzavretia zmluvy. Uviedol: z roku 2017 
zostáva v plnení 1 uznesenie, 4 uznesenia z roku 2019 a z roku 2020 19 uznesení. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 3/2021 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: 
Uznesenie č. 108/2017 
Uznesenie č. 47/2019 
Uznesenie č. 86/2019 
Uznesenie č. 87/2019 
Uznesenie č. 131/2019 
Uznesenie č. 12/2020 
Uznesenie č. 15/2020 
Uznesenie č. 28/2020 
Uznesenie č. 47/2020 
Uznesenie č. 71/2020 
Uznesenie č. 89/2020 
Uznesenie č. 91/2020 
Uznesenie č. 92/2020 
Uznesenie č. 93/2020 
Uznesenie č. 95/2020 
Uznesenie č. 107/2020 
Uznesenie č. 108/2020 
Uznesenie č. 109/2020 
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Uznesenie č. 111/2020 
Uznesenie č. 113/2020 
Uznesenie č. 124/2020 
Uznesenie č. 125/2020 
Uznesenie č. 127/2020 
Uznesenie č. 129/2020 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020  
 
Slovo dostal hlavný kontrolór Ing. Dubeň. Kontroly vykonával na základe schváleného plánu kontrol na 
rok 2020. Kontroly boli zamerané na: 

− priebežná kontrola plnenia prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom, 

− kontrola hmotnej zodpovednosti, 

− kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a iné. 

Po každej kontrole bola predložená a vyhodnotená správa. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 15/2021 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
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, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Poskytnutie dotácií na rok 2021  
 
Starosta požiadal o slovo p. Nagya (poslanec) predsedu finančnej komisie. Finančná komisia 
prerokovala každú žiadosť o dotáciu osobitne.  
Ing. Gehry (poslanec) sa vyjadril k vyúčtovaniu niektorých dotácii poskytnutých v uplynulom období, 
kedy podľa neho niektoré subjekty (TJ Rovinka a Rybári) použili finančné prostriedky neoprávnene na 
niektoré iné položky (nákup hráčov, revitalizácia jazera nebola uskutočnená), ako bolo stanovené 
zmluvou. Dotácia je časovo viazaná, ak sa prostriedky nepoužijú, je potrebné ich vrátiť. 
K tomu sa vyjadril pán Bombala (poslanec), že úpravy okolo jazera sa urobili, síce neskôr, ale boli 
urobené. Boli vyrobené a inštalované móla, doplnil p. Zajíček.  
Za TJ Rovinka sa vyjadril pán Kanis (poslanec), že boli upozornení p. Káčerom, že na nákup hráčov 
nemôžu použiť poskytnuté prostriedky, TJ Rovinka následne doložila správne doklady.  
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Ing. Hoľko (poslanec) sa informoval, koľko Rovinčanov je členov rybárskeho zväzu. 
 
Aktuálne pribudla jedna žiadosť o dotáciu pre ECAV Dunajská Lužná, ktorú do schvaľovania na 
zasadnutí II. OZ priamo predložil pán Bombala. Žiadosť neprešla riadnym procesom prejednania vo 
finančnej komisii, žiadosť je vo výške 5000 eur na realizáciu stavby oplotenia. 
Starosta sa vyjadril, že toto nie je štandardný postup žiadania o dotáciu, hlasovanie bude jednotlivo ku 
každej dotácii. Po ukončení rozpravy a dohode poslancov k tejto téme dal starosta hlasovať. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 16/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizáciu Poľovnícka spoločnosť 
AgroLovec vo výške 1 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Po hlasovaní požiadal Ing. Gehry (poslanec) o prezentáciu činnosti klubu Karate Klub Rovinka, jeho 
plánované pripravované súťaže, kde medzi deťmi sú reprezentanti v medzinárodných súťažiach. 
Členovia (deti, počet 65) klubu úspešne reprezentovali obec na súťažiach, rovnako ako aj 
handicapované deti. Preto navrhuje sumu dotácie navýšiť na 10 000 eur. Zasadnutie II. OZ sa 
zúčastnil aj tréner Karate Klubu Rovinka, ktorý spomenul množstvo plánovaných súťaží a turnajov 
doma aj v zahraničí. Spomenul úspechy za uplynulé obdobie, účasť na online súťažiach a získané 
ceny, rôzne aktivity, ktorých sa ako klub s deťmi zúčastnili. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 17/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizáciu Karate Klub Rovinka vo výške 
10 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Martina Mandlíková 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo o dotácií pre TJ Rovinka. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 18/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizáciu Telovýchovná jednota Rovinka 
vo výške 30 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ing. Melicher (poslanec) navrhol 6 000 eur na dotáciu pre organizáciu Tri 2 Fly, a to 4 000 eur na 
činnosť klubu a 2 000 eur na náklady spojené s organizovaním súťaží. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 19/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizáciu Športový tím Tri 2 Fly vo výške 
6 000 €, z toho 4 000 € na činnosť klubu a 2000 € na náklady spojené so súťažami 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo za nasledujúci bod bez diskusie. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 20/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizáciu Slovenský rybársky zväz, 
Miestna organizácia Dunajská Lužná vo výške 5 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 2 Ing. Ján Hoľko, Ing. Marek Gehry 

Zdržal sa 2 Ing. Alexander Melicher, Ing. Veronika Basta 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
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Ďalej sa hlasovalo za nasledujúci bod bez diskusie. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 21/2021 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná na Slovensku vo výške 5 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 1 Ing. Ján Hoľko 

Zdržal sa 3 Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ing. Hoľko (poslanec) požiadal o vyjadrenie pána kontrolóra o preverenie/prešetrenie priebehu 
hlasovania za tento bod rokovania.  
 
 
K bodu č. 6/ Voľba nových členov finančnej komisie  
 
Starosta požiadal p. Nagya (poslanec) o vyjadrenie k bodu rokovania, pán poslanec sa vyjadril, že 
požiadal niekoľkých odborníkov o členstvo vo finančnej komisie. Hlasovanie bude samostatne za 
každého nového člena. 
Ako nový člen finančnej komisie (ďalej FK) sa predstavil pán Košina a pán Smolej, ktorí boli prítomní 
na zasadnutí. 
Ing. Melicher (poslanec) navrhol za člena FK pána Gehryho. Pán Bartaloš upresnil, že predseda 
komisie je kompetentný si navrhnúť svojich členov, starosta potvrdil jeho vyjadrenie. 
Mgr. Nagy (poslanec) uviedol, že každý poslanec má právo sa zúčastňovať rokovania finančnej 
komisie.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 22/2021 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
volí za člena finančnej komisie Ing. Michala Smoleja 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č. 23/2021 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
volí za člena finančnej komisie Ing. Mateja Šramka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Uznesenie č. 24/2021 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
volí za člena finančnej komisie Ing. Miroslava Košinu 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Zmeny a doplnky územného plánu 
 
Starosta požiadal o prezentovanie bodu rokovania, Ing. Káčer (prednosta) uviedol, že sa jedná o I. 
fázu zmien a doplnkov územného plánu, jedná sa o požiadavky obce a požiadavky súkromných osôb 
na základe žiadosti. Jedná sa o usporiadanie/zmenu funkčných plôch na futbalovom ihrisku a ich 
zjednotenie. Obecná zmena sa týka priestoru okolo zberného dvora, obec potrebuje rozšíriť pozemok 
na výstavbu bytovky. Viacerí občania žiadali o zmeny, týkajúce sa ich záhrad. Pri požiadavkách od 
podnikateľov, je to spoločnosť Mercedes a Instala Ďurčo, v daných lokalitách je plánované začleniť 
IBV. Spoločnosť Mercedes má záujem na uvedenom pozemku vybudovať showroom. Do budúcna je 
potrebné riešiť aj prístupovú cestu v križovatke v mieste bývalého Unimaru, čo bude riešiť Krajský 
dopravný inšpektorát. Na základe schválenia týchto navrhovaných zmien a doplnkov, obec zaháji 
proces obstarania zhotoviteľa, ak bude s ním spokojná, bude táto spoločnosť pokračovať v ďalších 
fázach spracovania zmien a doplnkov. 
Ing. Hoľko (poslanec) navrhol doplnenie a zmenu znenia navrhnutého uznesenia, návrh bol do 
uznesenia zapracovaný. 
Ing. Gehry (poslanec) navrhol do tejto fázy zmien doplniť aj zmeny územia za hrádzou, zmeniť na 
kategóriu športoviská. Starosta sa vyjadril, že zaradenie týchto zmien kategórie pozemkov v tejto fáze 
by viedli do sporov a minimálne celý proces by sa predĺžil. Poslanci s vyjadrením starostu súhlasili. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 25/2021 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje začatie obstarania zhotoviteľa pre zmeny a doplnky ÚPN obce Rovinka nasledovne: 
 

Parcela Aktuálny stav Navrhovaný stav 

C 20242/167, 20242/420, 
20242/421 

F12 F1 

C 20242/422, 20242/187 F8 F1 

C 846/2, 846/3 zastavanosť 19 % zastavanosť 30 % 

C 978, 980/1, 984, 985, 988, 
993, 999/1, 999/2, 999/3, 
999/4, 1005, 1007, 1008/1, 
1009, 1010/3, 1010/4, 1011 

F1 – B – 4 F1 – F – 1 
(zvýšenie zastavanosti, 
zníženie zelených plôch, 
zníženie podlažnosti) 

C 20242/160, 20242/161, 
20242/162, 20242/163, 
20242/164, 20242/165, 
20242/166, 20242/231, 
20299/16, 20299/17, 
20299/18 

F8 F3 

C 1018/5, 1019 F24 F9 

C 20135/169 F1 F2 

C 20135/173 F1 F17 

- zosúladiť komunikačnú sieť so skutočnosťou 

 
F1 – Individuálne formy bývania 
F2 – Hromadné formy bývania 
F3 – Polyfunkčné územie centra sídla 
F8 – Veľké obchodné komplexy 
F9 – Verejné športové a rekreačné areály 
F12 – Podnikateľské aktivity nevýrobného charakteru 
F17 – Ekologický dvor 
F24 – Verejná zeleň 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Marek Gehry 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, 
í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 8/ Dotácia na projekt Futbalový štadión TJ Rovinka 
 
Starosta požiadal o informácie Ing. Káčera (prednosta), ten uviedol: 
- rozpočet na projekt stavby je 780 000 eur, 400 000 eur je v rámci spolufinancovania. Obec sa chce 
zapojiť do dotačnej schémy podpory športovej infraštruktúry s projektom výstavby novej tribúny 
(program „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“).  
Obecné zastupiteľstvo musí schváliť dotáciu v navrhovanej výške, dotácia nie je rozpočtovaná, to sa 
stane až po jej pridelení. V rámci dotácie musia byť naplnené podmienky získania dotácie ako napr. 
výstavba infraštruktúry, nutné sú vlastné (obecné) pozemky na výstavbu či multifunkčný účel stavby, 
využiteľnosť pre školy, prestavba či výstavba, stavba je bezbarierová, všetky kritéria stavby sú 
bodované. Obec chce podať žiadosť o dotáciu, čo aktuálne schvaľujeme, ostatné náležitosti sa budú 
preberať neskôr. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 26/2021 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Futbalový štadión 
TJ Rovinka“ a spolufinancovanie projektu v sume maximálne 400 000 eur 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, Ing. Marek Gehry, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal 
Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Veronika Basta, Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke a jeho 
orgánov  

 
Starosta obce uviedol, že táto požiadavka vzišla z dôvodu pandemických opatrení, návrh na doplnenie 
Rokovacieho poriadku predložila na schválenie Ing. Basta (poslanec). Jedná sa o online zasadnutie 
komisií OZ v čase mimoriadnych opatrení. Komisie budú mať na výber v spôsobe zasadania. 
Hlasovania sa nezúčastnil pán Gehry, nebol prítomný v momente hlasovania. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 27/2021 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke a jeho 
orgánov nasledovne: 
- v Čl. 17 Zasadnutia komisie sa dopĺňa bod 5. Online rokovanie komisie 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 1 Ing. Marek Gehry 

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Kúpa pozemku par. Reg. C č. 1358 
 
Mgr. Nagy, predseda FK uviedol, že pozemok je pre obec strategicky dôležitý z dôvodu rekonštrukcie 
Školskej ulice, schvaľujeme kúpu pozemku v zelenom páse, ktorý bude geometrickým plánom 
odčlenený. 
Starosta a prednosta obce upozornili na to, že pôvodne bolo dohoda na odpredaj pozemku vo výmere 
na 57 m2 , čo bolo pravdepodobne zle pochopené, preto že pán Nagy uviedol, že pozemok na kúpu by 
mal byť väčšieho výmeru. Po vyjasnení si všetkých faktov dal starosta hlasovať za návrh uznesenia.  
Pani Jecková si bude sama robiť geometrický plán. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 28/2021 k bodu č. 10  
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje kúpu pozemku v k. ú. Rovinka parcelu registra „C“ p. č. 1358, druh pozemku: 
záhrada, výmera 57 m2, zapísaný na LV č. 13, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny 
odbor, pre okres: Senec, obec: Rovinka, k. ú. Rovinka od vlastníkov: 
- Veronika Pečnerová rod. Belčíková, dátum nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, bytom 
XXXXXXXXX, XXX XX XXXXX, podiel ½ 
- Alžbeta Jecková rod. Gretschová, dátum nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, bytom 
XXXXXXXXX, XXX XX Rovinka, podiel 1/2 
za kúpnu cenu 150,00 €/m2 (t. j. celková kúpna cena 8 550,00 €) 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa schvaľoval predaj pozemku pre pani Jeckovú. 
 
K bodu č. 11/ Predaj pozemku obce parc. reg. C č. 1831/12 – časť parcely 1831/6 
 
Ing. Káčer uviedol, že sa jedná o predaj pozemku o výmere cca 70 m2, ktorý bude určený 
geometrickým plánom. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 29/2021 k bodu č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje zámer odpredať spôsobom hodným osobitného zreteľa pozemok obce, parcelu 
o približnej výmere 70 m2, ktorá vznikne odčlenením od pozemku registra „C“, parc. č. 1831/6, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 213 m², k. ú. Rovinka, zapísaného na 
LV č. 364, na základe geometrického plánu, ktorý si dá zhotoviť záujemca, 
záujemcovi: Helena Jecková rod. Weiblová, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, 
bytom XXXXXXXXX, XXX XX XXXXXX za kúpnu cenu 40,00 €/m2 
 

Osobitný zreteľ: predaj je súčasťou dohody spojenej s kúpou parc. reg. C, parc. č. 1358, k. ú. 
Rovinka, obcou pre účely rozšírenia Školskej ulice. Pozemok je s ohľadom na svoju polohu pre 
obec inak nevyužiteľný. 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Marek Gehry 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 12/ Kúpa pozemkov par. Reg. C 339/355, 339/391 
 
Starosta uviedol, že sa jedná o vysporiadanie pozemkov na Hrádznej ulici za symbolickú sumu 1 eura. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 30/2021 k bodu č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje kúpu pozemkov v k. ú. Rovinka parcely registra „C“: 
- p. č. 339/355, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2, spoluvlastnícky 
podiel 1/20, 
- p. č. 339/391, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 69 m2, spoluvlastnícky 
podiel 1/20, 
zapísané na LV č. 4036, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: 
Senec, obec: Rovinka, k. ú. Rovinka 
od vlastníka Mgr. Erika Kollárová rod. Šranková, dátum nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, 
bytom XXXXXXXXXXXXX, XXX XX XXXXXX za kúpnu cenu 1,00 €/parcela (t. j. celková kúpna 
cena 2,00 €) 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 

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, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 13/ Zámena pozemkov parc. reg- C č. 1728/13,1728/14  
 
Starosta požiadal Ing. Káčera o informácie, jedná sa o zámenu obecných pozemkov na Školskej ulici 
s pánom Adamom Koreným. Obec má záujem vystavať na pozemku stojisko na kontajnery, pán 
Korenný má záujem postaviť garáž. Zámenou získa p. Korený prístup k ceste a obec získa väčší 
pozemok. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať.  
 
Uznesenie č. 31/2021 k bodu č. 13  
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje zámer spôsobom hodným osobitého zreteľa pozemok obce Rovinka, reg. „C“ parc. 
č. 1728/13, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6 m², k. ú. Rovinka, vytvorený rozdelením 
pôvodného pozemku parc. č. 1728/13, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12 m², k. ú. 
Rovinka, zapísaného na LV č. 364, Geometrickým plánom č. 74/2021 zo dňa 17. 03. 2021, 
vyhotoveným spoločnosťou fm-geo, s.r.o. zameniť za pozemok, reg. „C“ parc. č. 1728/33, 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m², k. ú. Rovinka, vytvorený odčlenením od pozemku 
parc. č. 1728/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 60 m², k. ú. Rovinka, zapísaného na LV 
č. 2541, Geometrickým plánom č. 74/2021 zo dňa 17. 03. 2021, vyhotoveným spoločnosťou fm-
geo, s.r.o., vo vlastníctve:  
- Adam Korený rod. Korený, dátum nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, bytom XXXXXXXX, 
XXX XX XXXXXX 
 
bez finančného vyrovnania. 
 
Osobitný zreteľ: Zámenou pozemkov dôjde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov medzi obcou 
Rovinka a p. Koreným. P. Korený získa výmenou prístup k svojmu pozemku a obec získa väčší 
pozemok na umiestnenie kontajnerového stojiska. 
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Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 1 Ing. Ján Hoľko 

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 14/ Prenájom obecného pozemku parc.reg. C č. 1245 (RUPLEX, s.r.o.) 
 
Starosta spolu s prednostom uviedol, že sa jedná o prenájom obecného pozemku v lokalite ulíc 
Zelená a Vojenská z dôvodu napájania sa na inžinierske siete. Jedná sa o výstavbu 20 bytových 
jednotiek (IBV – Zelená). Hlavný kontrolór upozornil na chybu v texte uznesenia, oprava v uznesení sa 
vykonala. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 32/2021 k bodu č. 14 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Rovinka prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa 
majetok obce: 
- časť parcely registra „C“, parc. č. 1245, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 364, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie v časti o výmere 10 m2 pre žiadateľa: 
 
RUPLEX s. r. o., Ružinovská 40, 821 03 Bratislava, IČO 51 734 168 
 
Účel nájmu: umiestnenie stavby IBV Zelená – SO 02 Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie 
a kanalizačné prípojky a SO 03 Predĺženie verejného vodovodu a vodovodné prípojky 
 
Cena nájmu: 5,00 €/m2/rok 
 
Doba nájmu: od vydania právoplatného stavebného povolenia stavby komunikácie 
a inžinierskych sietí do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre danú 
stavbu 
 
Osobitný zreteľ: nájom pozemku je potrebný k umiestneniu stavby IBV Zelená – SO 02 
Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie a kanalizačné prípojky a SO 03 Predĺženie verejného 
vodovodu a vodovodné prípojky a uzatvára sa na dobu nevyhnutnú pre potreby výstavby 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal 
Zachar, František Zajíček 

Proti 1 Ing. Alexander Melicher 

Zdržal sa 1 Ing. Veronika Basta 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 15/ Zriadenie vecného bremena na par.reg. E č.1033/200 (R development s.r.o., 
Západoslovenská distribučná, a.s.).  
 
Starosta spolu s prednostom uviedli, že zriadenie vecného bremena sa týka výstavby pri hrádzi, jedná 
sa o pripojenie lokality do siete cez pás obecného pozemku, elektrárne potrebujú zriadenie vecného 
bremena na uvedenom pozemku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 33/2021 k bodu č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby so 
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518, ako oprávneného, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúce 
v povinnosti obce Rovinka ako povinného, strpieť na pozemku parcela registra ,,E“ parc. č. 
1033/200, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 601 m², v katastrálnom území Rovinka: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
 
a to v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena, číslo 
geometrického plánu 156/2020 zo dňa 08.10.2020, vyhotoveného autorizovaným geodetom – 
GKK - geodetická služba, s.r.o. - Ing. Matúš Reisinger. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného, bezodplatne a na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie za návrh: 

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

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 16/ Rozpočet obce Rovinka na obdobie 2021 - 2023 
 
Hlavný kontrolór Ing. Dubeň posudzoval zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu na roky 2021 až 
2023 podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rovnako bol 
samostatne posudzovaný rozpočet základnej školy. Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so 
zákonom, 15 dní pred jeho schvaľovaním.  
Rozpočet je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie, dáva reálny prehľad o jeho príjmoch 
a výdavkoch, bol zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový vo výške 
765 403 €, kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 1 193 850 € a finančné operácie vykazujú 
prebytok 462 500 €. Schodok je krytý prebytkom celkového rozpočtu. Rozpočet je predkladaný na 
schválenie s prebytkom vo výške 34 053 €. V nadväznosti na vyššie uvedené môžem konštatovať, 
že predložený rozpočet vo väzbe k plánovaným úlohám ako i k úhrade záväzkov obce je reálny 
a zabezpečuje ich krytie. 

Záver: Hlavný kontrolór odporúča návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu na 
roky 2022 – 2023 vziať na vedomie. 

Ing. Káčer (prednosta) k navrhovanému rozpočtu doplnil, že navrhuje rozpočet navýšiť o nasledujúce 
položky a to o sumu: 
- 15 000 eur na výstavbu 2 urnových stien, urnové miesta sa budú predávať a následne prenajímať, 
náklady budú vrátené, po urnových miestach rastie dopyt; (cena jednej steny je niečo cez 7000 eur), 
- 50 000 eur vyčlenených na komplexnú rekonštrukciu 1 chodníka, 
-100 000 eur navýšiť na revitalizáciu existujúceho školského dvora (spolu bude suma 200 000 €) 
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v čom sú zahrnuté všetky externé úpravy dvora – od ulice Školská - parkovisko, stojisko na 
kontajnery, preliezky pre deti, otočisko pre autá, servisný priestor. 
 
Ďalej k rozpočtu uviedol: 
- v rozpočte nie sú rozpočtované 2 veľké projekty (výstavba tribúny, rekonštrukcia Školskej ulice), na 
ktoré je vytvorená finančná rezervu, ale rozpočtovať sa budú až, keď bude známy výsledok verejného 
obstarávania a poskytnutia dotácie, 
- poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2021 na sumu 400 000 eur, je možné že suma bude 
vyššia, 
- aktuálne schválené dotácie – mierne navýšené oproti navrhovaným sumám, 
- 2,8 mil. eur mala obec reálne na účtoch ku koncu roku 2020, 
- 1,7 mil. eur nie je vyčerpaných, tie sa budú čerpať v tomto roku – výstavba tribúny, Školskej ulice 
 
Ing. Gehry (poslanec) požiadal o vyjadrenie FK k rozpočtu, Mgr. Nagy sa vyjadril, že ako komisia sa 
vyjadruje k posudzovaniu rozpočtu podľa svojich možností, vzhľadom na novú zostavu finančnej 
komisie. Pri posudzovaní rozpočtu sa spoliehali na vyjadrenia hlavného kontrolóra, nakoľko komisia 
bola v novom zložení a podľa neho rozpočet mal byť posudzovaný komisiou v starom zložení. Pán 
Gehry sa vyjadril, že jeho finančná komisia sa venovala tvorbe rozpočtu hĺbkovo a podrobne, očakáva 
odborný prístup členov FK. 
 
Pán Bartaloš (poslanec) sa opýtal hlavného kontrolóra, či je z jeho hľadiska navrhovaný rozpočet 
v poriadku. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že formálne hľadisko rozpočtu bolo dodržané, nebolo nájdené 
pochybenie, poslanci ho však schvaľujú ako celok. Rozpočet je živí, v priebehu roka je možná zmena. 
 
Pán Gehry (poslanec) požiadal pána Káčera o vysvetlenie niektorých konkrétnych položiek v rozpočte 
pri položke Bežné výdavky, Oprava a údržba ciest (passporty, údržba semafórov a iné). Poslanci sa 
pripojili do diskusie k rozpočtu. Pán Bombala uviedol, že navrhol vyčleniť 20 000 € na úpravu 
cyklotrasy, údržba detských ihrísk, výstavba workout ihriska 15 000 €, čo robí rozdiel súm oproti 
minulého roku v uvedených položkách. Starosta požiadal poslancov o ukončenie diskusie a vyzval ich 
aby sa prešlo k schváleniu rozpočtu obce. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 34/2021 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce, 
b) schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2021 do úrovne rozpočtových položiek vrátane, 
c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2022-2023, 
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 11 
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, Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č.17/ Rôzne  
 
Mgr. Nagy sa opýtal, prečo rozhodnutie o jednoduchých pozemkových úpravách nebolo zverejnené 
na stránke obce, prečo sa o tom nedozvedeli ani poslanci, keď to už bolo rozhodnuté 26.11.2020.  
Ing. Káčer (prednosta) sa vyjadril, že rozhodnutie videl prvý krát v januári, na rozhodnutie čakal 
mesiace, osobné písal odvolania a pripomienky, rozhodnutie prišlo poštou, kolegyňa ho spracovala, 
myslela si že je to stavebné rozhodnutie, dala ho na stavebný úrad, stavebný úrad ho vyvesil na 
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nástenku bez oskenovania a zaslania na zverejnenie. Nastalo pochybenie dvoch pracovníčok 
obecného úradu. V zásade nik z pracovníkov nevedel o čo ide, nevedeli posúdiť význam a dôležitosť 
došlej pošty. Je možné rozhodnutie napadnúť, odvolať sa v zmysle pochybenia zo strany obce, avšak 
nemôže to urobiť obec. V spolupráci s právničkou a pánom Bartalošom bude pripravené odvolanie. 
 
Pán Bartaloš (poslanec) sa vrátil k nevysporiadaniu sa petície občanov z minulosti, kedy obec vzala 
na vedomie vybavenie petície, čo podľa zákona o petíciách nie je možné - v súvislosti s JPU.  
Ďalej zdôraznil, že je potrebné čo najskôr pripraviť odvolanie, podľa jeho názoru developeri v minulosti 
robili územný plán a poslanci ho schvaľovali, to nie je správne. 
 
Ing. Mandlíková (poslankyňa) sa spýtala či by obec mohla pristaviť kontajner k jazeru, ak by potápači 
čistili jazero. Poslanci sa vyjadrili, že pri čistení jazera budú nápomocný, pani poslankyňa dá vedieť 
konkrétny dátum akcie a kontajner bude pristavený. 
 
Ing. Melicher (poslanec) sa pýtal, či je možné v rámci rekonštrukcie Školskej ulice uvažovať 
s osadením osvetlenia na ulicu Krátka, na ulici nie je vôbec osvetlenie. Ďalej sa informoval na stĺpik 
medzi ulicami Astrová a Riečna. Stĺpik bol demontovaný obcou, nakoľko bol vytrhnutý, bude sa riešiť 
iný spôsob jeho ukotvenia.  
 
Pán Bartaloš (poslanec) sa opýtal kto poslal na okresný úrad rozhodnutie. K veci sa vyjadril pán 
Káčer: Stavebný úrad vyvesil na tabulu doklad, sekretariát doklad zvesil a poslal spať na okresný 
úrad. Udalosť sa stala nedopatrením. Pán Nagy doplnil, že je potrebné vo veci konať buď cez 
prokuratúru, prípadne trestným oznámení, apeloval na spoločné riešenie veci. 
 
 
K bodu č. 18/ Záver 
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie II. obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Rokovanie II. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 22.15 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. Ján Hoľko .....................................................   Dátum ............................ 
 
Marián Kanis ........................................................   Dátum ............................ 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová ...............................................   Dátum ............................ 


