
1 

  Sp. zn. 13/3458/2021/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. 8 
z VIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 15.12.2021 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prednosta obecného úradu 1 Ing. Tomáš Káčer 

Prítomní poslanci menovite: 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, 
Ing. Ján Hoľko, Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, 
Mgr. Rudolf Nagy 

Neprítomní poslanci menovite:  4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal 
Zachar, František Zajíček 

Zapisovateľ: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania: 18.05 hod. 
Starosta obce Rovinka p. Milan Kubeš privítal všetkých prítomných poslancov. Zastupiteľstvo 
s počtom 7 poslancov bolo uznášaniaschopné. Poslanci Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, 
Michal Zachar a František Zajíček svoju neprítomnosť na zasadnutí ospravedlnili.  

 
 

PROGRAM VIII. VEREJNÉHO ZASADNUTIA  
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na I. polrok 

2022 
5. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
6. Prenájom nebytových priestorov v budove č. 470 (Centrum obce) 
7. Prehodnotenie výšky nájomného (Tutti Bambini) 
8. Prenájom pozemku pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia (parc. č. 20489/2) 
9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Rovinka 
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
11. Návrh VZN 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 

12. Zmena rozpočtu 
13. Rozpočet obce Rovinka na roky 2022 – 2024 
14. Rôzne 
15. Záver 
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Bod č. 1/ Schválenie programu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce privítal prítomných poslancov a prečítal návrh programu rokovania VIII. obecného 
zastupiteľstva. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu 
hlasovať. 
 
Uznesenie č. 77/2021 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
 1. Schválenie programu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na I. polrok 2022 
 5. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
 6. Prenájom nebytových priestorov v budove č. 470 (Centrum obce) 
 7. Prehodnotenie výšky nájomného (Tutti Bambini) 
 8. Prenájom pozemku pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia (parc. č. 20489/2) 
 9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Rovinka 
 10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 11. Návrh VZN 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 

 12. Zmena rozpočtu 
 13. Rozpočet obce Rovinka na roky 2022 – 2024 
 14. Rôzne 
 15. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 78/2021 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
b) volí členov Návrhovej komisie: Marián Kanis, Mgr. Rudolf Nagy 
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 VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Martina Mandlíková, Jozef Bartaloš 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce (ďalej iba HK) pána Ing. Dubeňa o bližšie informácie: 
HK uviedol:  
- z roku 2017 zostáva v plnení 1 uznesenie, z roku 2019 2 uznesenia, z roku 2020 8 uznesení 
a z roku 2021 je v plnení 6 uznesení. 
Ing. Basta (poslankyňa) sa informoval na plnenie uznesení uvedených v zozname. 
Ing. Káčer (prednosta) uviedol, že zmluvy sú pripravené na podpis, poslané, však nie je v jeho moci 
donútiť dotknutých občanov k ich podpisu. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 79/2021k 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. 12/2020 
Uznesenie č. 15/2020 
Uznesenie č. 47/2020 
Uznesenie č. 71/2020 
Uznesenie č. 93/2020 
Uznesenie č. 113/2020 
Uznesenie č. 124/2020 
Uznesenie č. 129/2020 
Uznesenie č. 30/2021 
Uznesenie č. 65/2021 
Uznesenie č. 71/2021 
Uznesenie č. 72/2021 
Uznesenie č. 74/2021 
Uznesenie č. 75/2021 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
 
 
 



4 

Bod č. 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na I. polrok 2022  
 
Starosta požiadal p. Ing. Dubeňa (HK) o informácie, hlavný kontrolór predstavil plán činností na I. 
polrok 2022. V prípade požiadavky ďalších kontrol, je možné na základe uznesenia obecného 
zastupiteľstva upraviť plán činnosti/kontrol hlavného kontrolóra. 
Ing. Mandlíková (poslankyňa) sa informovala na kontrolu stavby bufetu pri hrádzi, ktorý podľa nej 
stavba je rušivá a nezapadá do okolia. Prezentuje otázky verejnosti, ktoré boli smerované konkrétne 
na ňu. Zo strany verejnosti je negatívna reakcia na umiestnenú stavbu. 
Ing. Káčer (prednosta) sa vyjadril, nájomníci prešli procesom stavebného konania, mali povolenie od 
všetkých dotknutých úradov, predloženú dokumentáciu mali kompletnú, vizualizácia objektu nebola pri 
prezentácii kótovaná, otázky sa týkajú kompetencií stavebného úradu. Terasa je uzatvárateľná a je 
súčasťou bufetu. 
Jozef Bartaloš (poslanec) rovnako vyjadril nespokojnosť s výškou objektu, napriek tomu že hlasoval 
za, nie je spokojný nakoľko celá budova bufetu je škaredá a nezapadá do okolia. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 80/2021 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rovinka na I. polrok 2022 
b) poveruje hlavného kontrolóra obce Rovinka: 
 - výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti,  
 - v prípade vzniku potreby preverenia opodstatnenosti niektorých hospodárskych činností 

upraviť plán kontrol. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 5/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022  
 
Ing. Gehry (poslanec) navrhol dátum zasadnutia OZ posunúť z 30.3.2022 na 6.4.2022, s čím 
prítomní poslanci súhlasili. V priebehu roka je možné sa dohodnúť na prípadnej zmene termínov 
zasadnutí OZ s ohľadom na aktuálne dianie (záverečný účet, voľby....). Zastupiteľstvá sa konajú vždy 
poslednú stredu v mesiaci (rokovací poriadok). 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 81/2021k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 v termínoch: 
 - 26.01.2022 
 - 23.02.2022 
 - 06.04.2022 
 - 11.05.2022 
 - 22.06.2022 
 - 14.09.2022 
 - 09.11.2022 
 - 14.12.2022 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Prenájom nebytových priestorov v budove č. 470 (Centrum obce) 
 
Ing Káčer (prednosta) informoval: 
- jedná sa o predĺženie nájomnej zmluvy reštaurácii Morris (spol. RG Management, s.r.o.) na 
predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer prenájmu na ďalších 5 rokov. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 82/2021 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 74/2021 a v ňom 
schválených podmienok uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom - 
nebytové priestory miestnosti č.: 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, časť 1.18 (4,75 m2), 
1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 a 1.34 o celkovej výmere 
292,25 m2, nachádzajúce sa na prízemí stavby „Centrum obce“ súp. č. 470, postavenej na 
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2, zapísanej na LV 364, k. ú. Rovinka so žiadateľom: 
RG Management, s.r.o., Požiarnická 4A, 821 06 Bratislava, IČO: 47155779 
 
Odôvodnenie: spoločnosť RG Management, s.r.o. prevádzkuje v budove Centrum obce 
reštauráciu na základe zmluvy č. 98/2016, v zmysle, ktorej má nárok na predĺženie nájmu o 5 
rokov 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Prehodnotenie výšky nájomného (Tutti Bambini)  
  
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- k tomuto bodu nie je uznesenie, zo stretnutia s nájomníkmi z ich vyjadrenia je jasné, že nechcú ďalej 
pokračovať v nájme, zmluvu chcú ukončiť. Priestory detského centra Tutti Bambini sú t. č. zo zákona 
opäť uzavreté. Leto nie je pre nich lukratívne, otvorenie v zimnom období je pre nich obdobie zisku, 
avšak prevádzka je zavretá kvôli opatreniam. Nájomcovia nakúpili vybavenie, ktorého hodnotu si majú 
vyčísliť, suma bude následne odčítaná od dlhu. Nový nájomca prichádza do úvahy od marca 2022. 
Nájom ukončíme dohodou ku koncu januára z dôvodu možnosti čerpania dotácie a súbežne s tým 
môžeme mať vyhlásenú súťaž na nového nájomcu. Nájom bol 1003 € + 420 € energie. 
Mgr. Nagy (poslanec) navrhol v uvoľnených priestoroch zriadiť materskú školu, čo by podľa Ing. 
Káčera bolo aj možné, potrebné je vyjadrenie hygieny a upraviť/prispôsobiť priestory na daný účel. 
Ing. Basta (poslankyňa) sa spýtala, či by bolo možné zmeniť názov detského centra, ďalej sa 
informovala na funkčnosť komínov na budove. Názov centra je možné zmeniť v súvislosti od toho čo 
tam v blízkej budúcnosti bude, názov Tutti Bambini je marketingový názov a trvá min. 10 rokov, 
kontroly plynových zariadení sa vykonávajú, komíny sú v poriadku – doplnil pán starosta. 
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Prioritne bude obec riešiť v týchto uvoľnených priestoroch škôlku. 
K tomuto bodu sa nehlasovalo. 
 
 
K bodu č. 8/ Prenájom pozemku pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia (parc. č. 20489/2) 
  
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- ide o prenájom pozemku na spevnej ploche parkoviska pri jazere za účelom umiestnenia 
monitorovacej stanice. SHMU kontaktovalo obec za účelom prenajatia miesta na 10 rokov. 
Preplácanie elektrickej energie za prevádzku bude dohodou podľa možnosti rozpočtu SHMU. T. č. 
obec platí náklady za elektrickú energiu. SHMU bude umiestnenie mobilnej stanice striedať medzi 
v Rovinkou a Podunajskými Biskupicami. Stanica bola zapožičaná bezplatne, obec hradila náklady za 
energie, čo je ročne cca 1800 €. 
Ing. Basta (poslankyňa) informovala, že stanicu nám ponechávajú ďalší rok, zber dát z merania 
kvality ovzdušia sa vykoná raz za hodinu a dáta sú prístupné online. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 83/2021 k bodu č. 8 
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. 20489/2, k. ú. Rovinka, zapísanej na LV 1619, druh 
pozemku: ostatná plocha o výmere 6 m2, pre žiadateľa: 
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 2305/17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884 
Účel nájmu: umiestnenie monitorovacej stanice kvality ovzdušia 
Cena nájmu: 1,00 €/rok 
Doba nájmu: 10 rokov 
Odôvodnenie: umiestnenie monitorovacej stanice bude slúžiť verejnoprospešnému účelu 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Rovinka  
 
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- jedná sa o technické VZN, ktorým sa upravuje to, akým spôsobom sa s odpadom nakladá. 
V dokumente boli urobené zmeny, aby sa zosúladil so skutočnosťou - pribudol vedierkový zber 
kuchynského oleja od domu k domu a zber zo stojísk, upravilo sa nakladanie s bioodpadom 
a zohľadnené boli aj legislatívne zmeny. Budúci rok sa bude opäť pristupovať k aktualizácii 
dokumentu, nakoľko sa bude meniť systém zberu odpadu, bude sa viac realizovať zber niektorých 
druhov odpadov priamo od domu. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 84/2021k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
 
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- VZN ktorým sa mení poplatok za komunálny odpad, systém odpadového hospodárstva by mal byť 
vyrovnaný, výdavky na odpad by mali byť kryté príjmami. Všetci vývozcovia odpadov v uplynulom 
období zdvihli ceny za vývoz, obec v predchádzajúcom období dotovala náklady za vývoz odpadov. 
Stanovený poplatok sa vyrovná výške v okolitých obciach. Obec bude zavádzať prvky motivácie 
vedúce k vyššej miere separovaniu odpadu. Stojisko odpadu pri Veľkom jazere bude zrušené, obec 
prejde v tejto lokalite k individuálnemu zberu odpadu (každá domácnosť bude mať kontajner). 
Pán Bartaloš (poslanec) spresnil, že obec môže dotovať náklady za odpady, nesmie však vytvárať 
zisk. Odpady uložené vedľa kontajnera, nie sú vynesené, nakoľko je to objem naviac 
Ing. Basta (poslankyňa) sa informovala na pokles nákladov na položke kuchynského odpadu 
z jedálne 
Ing. Káčer (prednosta) vysvetlil, že z kuchyne je likvidovaný odpad samotnou prevádzkou, ktorá je 
externá, preto ten pokles a toto nie je už sledované v našej štatistike. 
Starosta doplnil, že samotný štát ešte nemá vyriešený odvoz odpadu vážením, ale to všetko stojí 
peniaze. Očakávame na budúci rok zmeny v separovaní odpadov (plasty, plechovky). 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 85/2021 k bodu č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 11/ Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 
a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 
 
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- VZN sa týka poplatku za MŠ, ide o zvýšenie mesačného poplatku zo 40 € na 50 €, ktoré slúžia na 
prevádzku MŠ. Zrušenie poplatku za MŠ ak dieťa celý kalendárny mesiac nechodí do zariadenia bude 
automatický, pred tým museli rodičia o zrušenie poplatku žiadať a dokladovať to. Poplatok za školský 
klub bezo zmeny. Poplatok za stravu nebol riešený v tomto VZN, (budú sa meniť finančné pásma) 
zmeny v tomto sa očakávajú budúci rok, čo bude aktuálne riešené. Novelou zákona sa mení 
financovanie súkromných zariadení (ZUŠ, logopédia, MŠ) z výšky 88 % na 100 % príspevku 
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získaného od štátu, čo obci zvýši výdavky. Obec financuje/dotuje škôlky nad rámec z vlastných 
zdrojov (MŠ Cieľová Rovinka, nájom, energie), zvýšenie poplatku je primárne na krytie nákladov 
prevádzky zariadení. 
Ing. Mandlíková (poslankyňa) sa informovala na možnosti zníženia výdavkov. Je možné žiadať 
úľavu individuálne rodičmi, úľavy nie sú paušálne – vyjadril sa Ing. Káčer. 
Ing. Hoľko (poslanec) a p. Bartaloš (poslanec) sa vyjadrili, že je potrebné informovať rodičov 
o aktuálnom stave prečo sa poplatok zvyšuje, rodičia boli uzrozumení (V. zasadnutie OZ za 
prítomnosti rodičov) so zvýšenými platbami, len aby deti nemuseli dať deti do súkromných škôlok, kde 
mesačný poplatok je vysoký. Je možné žiadosťou požiadať o zníženie mesačného poplatku, obec 
žiadosť vyhodnotí. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 86/2021 k bodu č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Všeobecne záväzné nariadenie 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 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 12/ Zmena rozpočtu 
 
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- zmena rozpočtu sa týka výlučne nákladov na zriadenie MŠ Cieľová Rovinka, náklady prevádzky od 
mesiaca 9.-12./2021 pokrýva obec z vlastných zdrojov, navýšenie nákladov na prenájom objektu, 
mzdy učiteľov, náklady na energie, samotná prestavba/úprava objektu, nákup potrebného vybavenia 
(hračky, postieľky...). Obec dostala štátnu dotáciu 2x 10 000 eur za vznik nových tried v MŠ. Ďalšou 
položkou je zvýšenie príjmu z poplatku za rozvoj o 220 000 €. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 87/2021 k bodu č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2021 nasledovne: 
 - zvýšenie bežných výdavkov o 28 000,00 € 
 - zvýšenie bežných príjmov o 220 000,00 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, 
Marián Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 13/ Rozpočet obce Rovinka na roky 2022 - 2024 
 
Ing. Káčer (prednosta) informoval: 
- rozpočet bol zostavený, zverejnený, bez pripomienok občanov, pripomienky boli od HK a finančnej 
komisie 
- v rozpočte sú zohľadnené zvýšené poplatky za MŠ, valorizácia miezd od 1.6.2022, vyššie platby za 
energie, zohľadnené všetky investície/projekty - výstavba tribúny, rekonštrukcia Školskej ulici, 
Hasičská zbrojnica, investície do opravy chodníkov popri hlavnej ceste.  
- dotácie na rok 2022 nie sú zahrnuté, nakoľko prišli iba 2-3 žiadosti od žiadateľov, je ale na ne 
vyčlenená rezerva 
- Hlavný kontrolór sa vyjadril, že k rozpočtu dával stanovisko, rozpočet sa tvorí v určitom 
časovom úseku, k pôvodnému návrhu rozpočtu do poručuje schváliť aj navrhované doplnky, 
pri kapitálových výdavkoch navrhol upresniť napr., o ktoré opravy chodníkov ide.  
- rozpočet posudzovala finančná komisia 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 88/2021 k bodu č. 13 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce, 
b) schvaľuje rozpočet obce Rovinka na rok 2022 do úrovne rozpočtových položiek vrátane, 
c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2023-2024, 
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 5 
Jozef Bartaloš, Ing. Marek Gehry, Marián Kanis, Ing. Martina 
Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Veronika Basta, Ing. Ján Hoľko 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

4 
Bc. Libor Bombala, Ing. Alexander Melicher, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 14/ Rôzne 
 
Ing. Gehry (poslanec) sa informoval na novinky v prípade procesu JPÚ „Lokalita za hrádzou“. 
Ing. Káčer (prednosta) informoval, že proces je zbrzdený, nakoľko prokurátor podal protest a bolo mu 
vyhovené zo strany Okresného úradu Bratislava. Okresný úrad BA žiadal doplnenie niektorých údajov 
od spracovateľa. Predpokladá sa, že celý proces bude trvať dlhšie, Okresný úrad v Senci sa musí 
vecne vysporiadať s niektorými skutočnosťami. Ak by bolo nové prerokovanie na Okresnom úrade 
v Senci, pán Gehry by sa chcel toho zúčastniť.  
 
Ing. Mandlíková (poslankyňa) prítomných informovala o projekte potravinovej pomoci v obci, ktorý 
bol rozbehnutý, poďakovala prítomným za aktívnu pomoc.  
 
Ing. Basta (poslankyňa) sa informovala na parkovanie na Jazernej ulici. 
Starosta uviedol, že budúci rok bude obec riešiť parkovanie v obci, nakoľko parkovanie podľa zákona 
po novom na chodníkoch nebude vôbec možné. 
Ing. Káčer (prednosta) a starosta uviedli - budúci rok by obec chcela riešiť problém parkovania v obci, 
obec mala mať podľa zákona prístup do databázy ŠPZ, čo momentálne nefunguje, obec sa bude 
zaujímať o tento systém v prípade riešenia problémového parkovania. Majiteľ vozidla bude 
upozornený, ak majiteľ auta udelenú pokutu nezaplatí, môže proces vymáhania skončiť u exekútora. 
Exekúcie/vymáhanie platenia pokút (66 €) vie realizovať aj obec, však je to zdĺhavé. Obec je za 
prevenciu a naučiť vodičov parkovacej disciplíne, nie ich finančne postihovať.  
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Ing. Basta (poslankyňa) sa informovala na dokument Program hospodársko-sociálneho rozvoja na 
roky 2021 – 2026. 
Ing. Káčer (prednosta) sa vyjadril že je objednaná firma, t. č. spracovávajú základné podklady, urobí 
sa základná mustra, tá sa pošle na pripomienkovanie, je hodnotené obdobie predchádzajúcich rokov, 
čo bolo splnené, čo sa prenáša do ďalšieho obdobia. V priebehu prvého štvrťroka 2022 by mali 
materiál pripomienkovať poslanci. 
 
Ing. Ján Hoľko (poslanec) a pán Bartaloš (poslanec) sa pýtal na spracovanie zmien k územnému 
plánu. 
Ing. Káčer (prednosta) sa vyjadril, že pripravuje zmeny ÚP tak, aby bolo každému jasné čo sa bude 
schvaľovať, príprava podkladov bude postupná a v balíkoch. Schvaľovanie zmien ÚP by malo byť 
prehľadné, keďže sa jedná o 60 podaných žiadostí, ktoré musia byť spracované. 
 
Ing. Dubeň (hlavný kontrolór) informoval prítomných o posunutom oplotení, po predchádzajúcich 
urgenciách. Plot bol posunutý, však autá začali parkovať na zeleni. 
 
Mgr. Nagy (poslanec) navrhol stretnutie poslancov k územnému plánu medzi 15.- 20.1.2022, vyjadril 
obavu nad pomalou prípravou podkladov. 
 
Pán Bartaloš (poslanec) navrhol, aby žiadatelia o zmenu územného plánu platili náklady za 
spracovanie, obec nech platí náklady za zmeny ÚP v lokalite Za hrádzou. Je potrebné sa poradiť so 
spracovateľom územného plánu. 
 
 
K bodu č. 15/ Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, prítomným poprial pekné vianočné sviatky 
a rokovanie VIII. obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Rokovanie VIII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.55 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Káčer Milan Kubeš 
prednosta Obecného úradu Rovinka starosta obce Rovinka 
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