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  Sp. zn. 1/15/2022/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. 1 
z I. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 09.02.2022 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prednosta obecného úradu 1 Ing. Tomáš Káčer 

Prítomní poslanci menovite: 10 

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

Neprítomní poslanci menovite:  1 Ing. Ján Hoľko 

Zapisovateľ: 1 Andrea Belianová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania: 18.08 hod. 
Starosta obce Rovinka p. Milan Kubeš privítal všetkých prítomných poslancov. Zastupiteľstvo 
s počtom 10 poslancov bolo uznášaniaschopné. Poslanec Ing. Ján Hoľko svoju neprítomnosť na 
zasadnutí ospravedlnil. 

 
 

PROGRAM I. VEREJNÉHO ZASADNUTIA  
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia 

pokladne Obecného úradu Rovinka 
5. Správa o výsledku kontroly spracovania rozpočtových opatrení v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
7. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 
8. Prenájom pozemku pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia (parc. č. 20489/2) 
9. Zámena pozemkov na Okružnej ulici 

10. Kúpa pozemkov parc. reg. C č. 20353/185, 20353/197, 20353/542 
11. Bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry – tribúna, športové ihriská 
12. Prevádzka Tutti Bambini – postúpenie práv a povinností, finančné vysporiadanie 
13. Poskytnutie dotácií na rok 2022 
14. Zmena rozpočtu 
15. Rôzne 
16. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania I. obecného zastupiteľstva.  
Mgr. Nagy navrhol doplniť ďalší bod program OZ, aby sa poslanci zaoberali aj zámerom zmien 
a doplnkov územného plánu. Odporúča schváliť dnes zámer a do 2 týždňov zasadne komisia na 
upresnenie, čo dať na spracovanie ako podklad k územnému plánu.  
Poslanci súhlasili s doplnením bodu programu a zhodli sa na spoločnom stretnutí k územnému plánu 
(utorok 15.2.2022 o 18,00 hod.) 
Starosta obce dal hlasovať o programe obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
 1. Schválenie programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov 

a vedenia pokladne Obecného úradu Rovinka 
 5. Správa o výsledku kontroly spracovania rozpočtových opatrení v zmysle zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
 7. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 
 8. Prenájom pozemku pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia (parc. č. 20489/2) 
 9. Zámena pozemkov na Okružnej ulici 
 10. Kúpa pozemkov parc. reg. C č. 20353/185, 20353/197, 20353/542 
 11. Bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry – tribúna, športové ihriská 
 12. Prevádzka Tutti Bambini – postúpenie práv a povinností, finančné vysporiadanie 
 13. Poskytnutie dotácií na rok 2022 
 14. Zmena rozpočtu 
 15. Schválenie zámeru zmien a doplnkov územného plánu 
 16. Rôzne 
 17. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 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. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu 
b) volí členov Návrhovej komisie: Bc. Libor Bombala, 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 I. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta 
e) určuje zapisovateľku: Andrea Belianová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Hlavný kontrolór informoval o plnení schválených uznesení a tiež o uzneseniach, ktoré nie sú 
splnené. 
Mgr. Nagy žiadal uviesť v zápisnici, že obecný úrad pristupuje selektívne k vykonaniu uznesení, ktoré 
sme schválili a proaktívne zverejňujeme zmluvy, ktoré sme neschvaľovali a je plno vecí, ktoré máme 
schválené a nezverejňujú sa (kúpa pozemkov za 1 euro). 
Starosta obce uviedol, že sa to riešilo aj na obecnej rade. Jedná sa o uznesenia, ktoré OZ schválilo, 
sú rozpracované, ale druhá strana nám nakoniec nepodpísala zmluvu. 
Ing. Káčer informoval, že sa to teraz otočilo. Urobila sa zmluva, pri ktorej je uvedené, že zmluva bude 
platná po schválení uznesenia OZ, aby sa nám nestávalo, že uznesenia ostanú nesplnené. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 3/2022 
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. 71/2021 
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Uznesenie č. 72/2021 
Uznesenie č. 74/2021 
Uznesenie č. 75/2021 
Uznesenie č. 82/2021 
Uznesenie č. 83/2021 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian Kanis, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, 
Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Mgr. Rudolf Nagy 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 4/ Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov 
a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Rovinka 

 
Ing. Dubeň informoval o výsledku kontroly – kontrolou neboli zistené nedostatky a o výsledku kontroly 
bola vypracovaná správa. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky. Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov 
a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 5/ Správa o výsledku kontroly spracovania rozpočtových opatrení v zmysle zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
  
Hlavný kontrolór vykonal kontrolu v oblasti rozpočtových opatrení. Uviedol, že obec vedie evidenciu 
prijatých rozpočtových opatrení v súlade so zákonom. Pre oblasť nakladania finančných prostriedkov 
prijala obec VZN č. 1/2009. Uvedené VZN nereflektuje legislatívne zmeny. Navrhuje aktualizáciu 
uvedeného VZN. 
Pán Bartaloš prosí pána kontrolóra o prípravu nového VZN podľa legislatívnych zmien. 
Hlavný kontrolór informoval, že sa to deje v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu.  
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
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Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly spracovania rozpočtových opatrení v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
 
Hlavný kontrolór uviedol, že ide o sumarizáciu jeho činnosti za rok 2021. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 6/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 7/ Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 
 
Ing. Káčer informoval, že ide o technické nariadenie, ktoré musíme prijať v zmysle zákona. Po novom 
sa VZN netýka financovania súkromných zariadení, obec je s nimi povinná uzavrieť zmluvu. VZN sa 
týka len obecných organizácií. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 7/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 8/ Prenájom pozemku pre monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia (parc. č. 20489/2) 

 
Ing. Basta – ide o prenájom pozemku pod monitorovacou stanicou Slovenskému 
hydrometeorologickému ústavu, ktorý prisľúbil prispievať obci na jej prevádzku (financovanie 
elektrickej energie). Treba to zoficiálniť, je to vo verejnom záujme. 
Nikto z poslancov nemal pripomienku, starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 83/2021 a v ňom 
schválených podmienok uzavretie „Nájomnej zmluvy“, ktorej predmetom bude prenájom časti 
parcely registra „C“, parc. č. 20489/2, so žiadateľom: Slovenský hydrometeorologický ústav, 
Jeséniova 2305/17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884 
 
Odôvodnenie: umiestnenie monitorovacej stanice bude slúžiť verejnoprospešnému účelu 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf 
Nagy, Michal Zachar 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Marian Kanis, František Zajíček 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 9/ Zámena pozemkov na Okružnej ul. 

 
Ing. Káčer informoval, že ide o výmenu pozemkov medzi obcou a p. Wagnerom, čím príde 
k usporiadaniu vlastníckych vzťahov. 
Nikto z poslancov nemal pripomienku, starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje v súlade s uznesením č. 54/2021 spôsobom hodným osobitého zreteľa zámenu 
pozemkov obce reg. „C“:  
• parc. č. 752/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 30 m², k. ú. Rovinka, k. ú. Rovinka, 

zapísaného na LV č. 2692, 
 

• parc. č. 752/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 45 m², k. ú. Rovinka, k. ú. Rovinka, 
zapísaného na LV č. 2692,  

 
za pozemok reg. „C“, parc. č. 678/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 5 m², k. ú. Rovinka, 
zapísaného na LV č. 128, vo vlastníctve František Wagner rod. Wagner, dátum nar. 
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XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXX, bytom XXXXXX XXXX, XXX XX XXXXX s finančným 
vyrovnaním v prospech obce Rovinka z dôvodu rozdielnej výmery zamieňaných pozemkov 
v sume 10 €/m2 a doplatkom za zhotovenie geometrického plánu v sume 125 €/parcela. 
 
Osobitný zreteľ: Zámenou pozemkov dôjde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov medzi obcou 
Rovinka a p. Wagnerom, nakoľko v súčasnosti vlastní obec pozemky v záhradách rodinných 
domov p. Wagnera a p. Wagner vlastní pozemok pod verejným chodníkom. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Marek Gehry, Ing. Martina Mandlíková 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 10/ Kúpa pozemkov parc. reg. C č. 20353/185, 20353/197, 20353/542 

 
Ing. Káčer – ide o zmluvu, ktorá bola už zverejnená pred jej schválením OZ. Sú to pozemky na 
Orechovej ulici asi 300 m², ktoré môžeme využiť na detské ihrisko, park a pod. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 10/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje 
a) kúpu pozemku v k. ú. Rovinka parcela registra „C“: 
 • p. č. 20353/542, druh pozemku: orná pôda, výmera 80 m2, ktorý vznikol odčlenením od
  pozemku parc. č. 20353/224, druh pozemku orná pôda, o pôvodnej výmere 620 m², a to na
  základe Geometrického plánu č. 118/2020, vyhotoveného fm-geo, s.r.o., úradne overeného
  Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pod č. G1-879/20 dňa 03.06.2020 (ďalej ako
  „Geometrický plán“)  
 
zapísaný na LV č. 1361, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: 
Senec, obec: Rovinka, k. ú. Rovinka od vlastníka PM PARTNERS, s. r. o., Medená 10M, 811 02 
Bratislava, IČO: 35907835 za kúpnu cenu 1,00 € 
 
b) kúpu pozemkov v k. ú. Rovinka parcely registra „C“: 
 • p. č. 20353/197, druh pozemku: orná pôda, výmera 260 m2, ktorý vznikol rozdelením 

pôvodného pozemku parc. č. 20353/197, druh pozemku orná pôda, o pôvodnej výmere
 261 m², a to na základe Geometrického plánu 

 • p. č. 20353/185, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 13 m2, ktorý vznikol rozdelením
  pôvodného pozemku parc. č. 20353/185, druh pozemku ostatná plocha, o pôvodnej výmere
  15 m², a to na základe Geometrického plánu zapísané na LV č. 3940, vedeného Okresným
  úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: Senec, obec: Rovinka, k. ú. Rovinka 
 
od vlastníka Miroslav Vereš rod. Vereš, dátum nar. XX. 0XX1. XXXX, rod. č. XXXXXXXXX, bytom 
XXXXXXXX XXXXX, XXX XX XXXX za kúpnu cenu 1,00 €/parcela (t. j. celková kúpna cena 2 €) 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 11/ Bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry – tribúna, športové ihriská 

 
Ing. Káčer – jedná sa o zmluvu, ktorá je potrebná, aby sme sa mohli uchádzať o dotáciu. Podmienkou 
je bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry športovcami rôznych športov. Vybudované 
infraštruktúry musia byť multifunkčné a multišportové, čiže nie pre jeden klub a musí to byť verejne 
užívateľné. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 11/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje prenechanie nasledovnej športovej infraštruktúry: 
 a) stavby „Futbalový štadión TJ Rovinka, objekt SO.01 Zázemie a tribúna TJ Rovinka“ 

realizované obcou Rovinka ako investorom v zmysle stavebného povolenia obce 
Miloslavov sp. zn. SÚ 4668-10686/2020/Ra zo dňa 28.12.2020, právoplatného dňa 
19.02.2021, realizovanej na pozemkoch parc. č. 1017, 1018/5 a 1032, v k. ú. Rovinka; 

 b) futbalového ihriska, umiestneného na pozemku parc. č. 1018/5, k. ú. Rovinka;  
 c) multifunkčného ihriska, umiestneného na pozemku parc. č. 1018/5, k. ú. Rovinka;  
 
do dočasného bezodplatného spoločného užívania subjektom: 
 • Základná škola, Školská 266/29, 900 41 Rovinka, IČO: 51099021 
 • Karate Klub Rovinka, Šikmá 9690/1, 821 06 Bratislava, IČO: 52617084 
 • Telovýchovná jednota Rovinka, Športová 443, 900 41 Rovinka, IČO: 31823505 
pri zachovaní práva obce Rovinka na spoluužívanie 
 
Doba užívania: 10 rokov 
Osobitný zreteľ: bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry viacerými športovými subjektmi 
je podmienkou získania dotácie na výstavbu tribúny z Fondu na podporu športu 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Ing. Káčer navrhol presunúť bod č. 12, kým nepríde p. Alšič - nájomca Tutti Bambini. 
Poslanci súhlasili. Pokračovalo sa v rokovaní bodom č. 13. 
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K bodu č. 13/ Poskytnutie dotácií na rok 2022  
 
Páter Bruno predstavil projekt, pre ktorý žiadajú dotáciu – ide o umeleckú vitráž, ktorá bude súčasťou 
obnoveného kostola. Jedná sa o originálne dielo. Celková suma na vyhotovenie umeleckej vitráže je 
15 000 €, od obce sa uchádzajú o sumu 10 000 €. Dielo ostáva v obci a stane sa kultúrnym 
a hodnotovým výrazom obyvateľov obce pre budúce generácie. Prvá časť vitráži sa nachádza už 
v kostole. Týmto páter verejne poďakoval dobrovoľnému hasičskému zboru za pomoc pri inštalácii. 
 
Za poslancov vystúpil Mgr. Nagy. Uviedol, že žiadosti nespĺňajú náležitosti VZN. Finančná komisia 
rozhodovala: 1) či bude dávať odporúčania poslancom, alebo to nechá na ich rozhodnutie na 
zastupiteľstve, 2) či sa žiadosti podajú znova, 3) či zmenia VZN, aby pravidlá neboli také prísne. 
Finančná komisia odporúča, aby poslanci rozhodli a aby o každej jednej dotácii hlasovali samostatne, 
s tým, že žiadajú aj o náležitú kontrolu ako budú finančné prostriedky použité. 
Bc. Bombala – do budúcna navrhol odstrániť nedostatky, teraz dotáciu schváliť. 
Ing. Mandlíková – prikláňa sa ku schváleniu dotácie (umelecké dielo, historická hodnota, je to pre náš 
kostol). 
Po diskusii poslancov dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Dunajská Lužná vo výške 10 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Marek Gehry, Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Po schválení uznesenia sa pokračovalo v rokovaní bodom č. 12. 
 
 
K bodu č. 12/ Prevádzka Tutti Bambini – postúpenie práv a povinností, finančné vysporiadanie 

 
Ing. Káčer vysvetlil, že ide o vysporiadanie sa s prenájmom prevádzky Tutti Bambini. Pôvodný 
nájomca prišiel s tým, že ma za seba náhradu. Nový nájomca je ochotný prevziať zmluvu a zároveň 
vyplatiť dlh na energiách (5 907,28 €). Nový nájomca má s prevádzkou podobného zariadenia 
skúsenosti. 
Druhá časť problému – ukončí sa zmluva s pôvodným nájomcom, s tým, že mu ostane dlh na 
nájomnom (10 498,06 €). Finančná komisia navrhla odpustenie 50% dlhu a zvyšok by splácal. 
Ing. Mandlíková sa spýtala, či je tam kompenzácia od štátu. 
Ing. Káčer – žiadali sme dotáciu na nájomnom, zostatková suma dlhu je očistená od dotácie. 
Ing. Gehry – tu vidí 2 problémy: 1. Postúpenie zmluvy a prevzatie časti dlhu 
     2. Odpustenie časti nájmu 
 - nespájal by to do jedného. 
Ing. Káčer vysvetlil, že sú to dve samostatné uznesenia, ale je potrebné sa vysporiadať s oboma 
časťami problému, aby sa to celé uzavrelo. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
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Uznesenie č. 13/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje postúpenie práv a povinností nájomcu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo 
dňa 14.01.2020 (2020/7) na nájom objektu Tutti Bambini z pôvodného nájomcu Korab Alšič, 
Požiarnická 9520/4, 821 06 Bratislava, IČO: 52832104 na nového nájomcu LIVATE s.r.o., 
Macharova 1116/11, 851 01 Bratislava, IČO: 52331202 za podmienky prevzatia dlhu pôvodného 
nájomcu na energiách, ktorý vznikol za obdobie rokov 2020-2021 v sume 5 907,28 € a uzavretí 
splátkového kalendára na 24 mesiacov. Podmienky nájmu zostávajú zachované 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 12/ Prevádzka Tutti Bambini – postúpenie práv a povinností, finančné vysporiadanie 

 
Ing. Gehry navrhuje uznesenie nechváliť. Rád by videl, že bývalý nájomca spláca svoj záväzok, a aby 
v budúcnosti znovu požiadal o odpustenie dlhu. 
Pán Bartaloš navrhuje zohľadniť objektívne okolnosti (covid, boli zatvorení, nevedeli splácať). Je za, 
aby hlasovali za návrh. 
Pán Zajíček navrhoval odpustenie dlhu a nech polovicu spláca. 
Ing. Káčer navrhol doplniť – po splatení polovice dlhu sa druhá polovica odpúšťa, adresoval otázku 
na p. Urminskú (právna zástupkyňu obce), či je možné takýto návrh právne ošetriť, aby to bolo 
v poriadku. 
Ing. Gehry sa vyjadril, že nemá problém s uznesením, ak tam bude spomínaná doložka. 
Na požiadanie poslancov p. Urminská doplnila text uznesenia. 
Po doplnení uznesenia dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje odpustenie 50 % dlhu za užívanie nebytových priestorov Tutti Bambini v zmysle 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.01.2020 (2020/7) pre nájomcu Korab Alšič, 
Požiarnická 9520/4, 821 06 Bratislava, IČO: 52832104, za splnenia podmienky splatenia prvej 
polovice (zvyšných 50 %) dlhu, čo predstavuje sumu 5 249,03 €, a to v 36 mesačných splátkach 
v zmysle uzatvoreného splátkového kalendára, z dôvodu opatrení spôsobených pandémiou 
koronavírusu 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Ďalej sa pokračovalo bodom číslo 13 – Poskytnutie dotácií na rok 2022 
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K bodu č. 13/ Poskytnutie dotácií na rok 2022  
 
Predseda organizácie Tri 2 Fly pán Bulík predstavil podujatia, ktoré tento rok majú naplánované – 
Triatlon Rovinka a bežecké podujatie. Od obce žiadajú dotáciu 11 500 €. 
Ing. Melicher sa informoval, či žiadali dotáciu aj od iných obcí. Navrhol rozdeliť dotáciu aj na okolité 
obce vzhľadom na počet detí z Rovinky. 
Ing. Mandlíková uviedla, že suma dotácie, ktorú žiadajú od Rovinky, je veľmi veľká. Za sociálno-
kultúrnu komisiu odporučila, aby oslovili komisiu, participovali na akciách. Táto komisia je potom na 
základe spolupráce schopná pomôcť im. Ďalšou možnosťou je uchádzať sa o 2 percentá z daní, 
využiť rôzne dotačné schémy. 
Pán Zajíček informoval, že to preberali na komisii, navrhuje sumu upraviť podľa počtu detí. 
Poslanci sa nakoniec zhodli na sume dotácie 3 500 €. 
Starosta obce Rovinka dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Športový tím Tri 2 Fly vo výške 
3 500 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 

 
K ďalšej dotácií poslanci nemali námietky a pripomienky. Starosta obce dal o návrhu uznesenia 
hlasovať. 
 

Uznesenie č. 16/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Poľovnícka spoločnosť 
AgroLovec vo výške 1 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bc. Bombala uviedol, že dotáciu žiadajú na zarybnenie plus sú z nej organizované aj preteky. 
Ing. Melicher sa informoval, či si dali žiadosť aj na iné obce. 
Bc. Bombala odpovedal, že áno, ale zarybnenie sa týka len našej obce. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
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Uznesenie č. 17/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Slovenský rybársky zväz, 
Miestna organizácia Dunajská Lužná vo výške 5 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 1 Ing. Marek Gehry 

Zdržal sa 1 Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Kontrolór obce Ing. Dubeň upozornil TJ Rovinka, aby dala na svoju stránku, že sponzorom je aj obec. 
Pán Kanis prisľúbil urobiť nápravu. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 18/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Telovýchovná jednota Rovinka 
vo výške 50 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Jozef Bartaloš, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek Gehry, Marian Kanis,  
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar, František Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 1 Ing. Veronika Basta 

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K návrhu uznesenia sa vyjadril Ing. Gehry. Informoval, že ide o navýšenie kvôli navýšeniu počtu detí. 
Klub chodí aj na zahraničné súťaže a chceli by aj viac reprezentovať v zahraničí. Klub má asi 80 detí. 
Ing. Basta – reprezentujú nás na súťažiach a tiež sa zúčastňujú upratovania obce. 
Po diskusii dal starosta obce o návrh uznesenia hlasovať. 

 
Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Karate Klub Rovinka vo výške 
15 000 € 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
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Ing. Mandlíková informovala, že Stolnotenisový klub je v likvidácií. 
Ing. Káčer vysvetlil, že aj v minulosti sa im schválila dotácia a na základe bločkov sa im refundovali 
výdavky. 
Ing. Gehry sa vyjadril, že by mali vykonávať len činnosť vedúcu k likvidácií. 
Pán Kanis navrhol dotáciu zamietnuť. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 20/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Stolnotenisový klub Table 
Tennis Club Rovinka vo výške 1 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Ing. Marek Gehry, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher, Mgr. Rudolf Nagy, 
Michal Zachar 

Zdržal sa 2 Bc. Libor Bombala, František Zajíček 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie nebolo schválené 

 
Mgr. Nagy uviedol, že prišla opravená žiadosť s tým, na čo sa použijú peňažné prostriedky. Podľa 
posledného sčítania obyvateľov sa k evanjelickej cirkvi prihlásilo 186 obyvateľov Rovinky. Navrhuje 
dotáciu schváliť. 
Bc. Bombala informoval, že dotácia bude použitá na rekonštrukciu sociálnych zariadení. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 
Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná vo výške 5 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Ing. Marek Gehry, Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Ing. Káčer informoval, že Aktívna Dunajská Lužná by chcela organizovať podujatie Podunajský beh. 
Ing. Mandlíková doplnila, že beh by bol v spolupráci s kultúrnou komisiou. Hlavný aktér podujatia by 
bola obec Rovinka. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 22/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Aktívna Dunajská Lužná vo 
výške 1 500 € 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 1 Ing. Alexander Melicher 

Zdržal sa 1 Ing. Marek Gehry 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Ing. Mandlíková uviedla, že dotácia by mala ísť na pomoc ľudom, na organizovanie prednášok, 
psychologickú pomoc, pomoc pri rekvalifikácií. Ostrov pomoci v obci organizuje aj potravinovú pomoc, 
pomaličky sa to rozbieha. Bude potrebné to viac spropagovať. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Ostrov pomoci, o. z. vo výške 
3 000 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 1 Ing. Marek Gehry 

Zdržal sa 1 Ing. Alexander Melicher 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 14/ Zmena rozpočtu 
  
Ing. Káčer vysvetlil, že zvýšenie bežných výdavkov sa týka schválených dotácií. Zvýšenie bežných 
príjmov je daň za užívanie verejného priestranstva za rozkopávku kvôli budovaniu optiky. 
Nikto z poslancov nemal pripomienky. Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 24/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2022 nasledovne: 
- zvýšenie bežných výdavkov o 94 000,00 € 
- zvýšenie bežných príjmov o 20 000,00 € 
 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Marian Kanis, 
Ing. Martina Mandlíková, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar, František 
Zajíček 

Proti 1 Ing. Alexander Melicher 

Zdržal sa 1 Ing. Marek Gehry 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 15/ Schválenie zámeru zmien a doplnkov územného plánu 
 
K tomuto bodu prebehla diskusia na začiatku rokovania. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 25/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje zámer rozhodnúť o žiadostiach k zmenám a doplnkom územného plánu do 14 dní na 
spoločnom zasadnutí stavebnej komisie dňa 15.02.2022 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 16/ Rôzne 
 
Starosta obce informoval o zámere vybudovania parkovacích miest pri hornom cintorína. Poukázal 
na problém s parkovaním na Športovej ulici a tiež na problém parkovania pri pohreboch. Je za to, aby 
sa zámer schválil.  
Ing. Káčer ukázal na projekte, ako majú byť umiestnené parkovacie miesta, kde má byť chodník. 
Pán Kanis argumentoval, že to nie je rozumné riešenie, navrhol chodník posunúť k stromom (k plotu). 
Posun chodníka od Hlavnej cesty smerom k plotu cintorína vzhľadom na bezpečnosť chodcov navrhla 
aj pani poslankyňa Basta. Bezpečnosť chodcov je priorita, nemôže byť na úkor automobilov či 
bilbordu. 
Ing. Káčer dodal, že jedna vec je parkovanie, druhá – na danom pozemku je umiestnený bilbord, 
ktorý stojí na súkromnom pozemku. Druhá strana by súhlasila so zámenou pozemku s podmienkou, 
že bilbord by bol umiestnený na náhradnom pozemku pred odbočkou na Školskú ulicu a musel by byť 
povoliteľný. Podstatou je vyriešenie zámeny pozemku s osobitým zreteľom, kde je potrebných 7 
poslancov za, ak by boli viacerí proti, zbytočne sa bude robiť projekt. 
Po diskusii dal starosta obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Uznesenie č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje zámer vybudovať parkovacie miesta pri hornom cintoríne na parcele 1831/6 
 
 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Bc. Libor Bombala, Ing. Marek 
Gehry, Marian 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) 

1 Ing. Ján Hoľko 

Uznesenie bolo schválené 
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Ďalej sa do diskusie prihlásila pani poslankyňa Basta, pýtala sa na: 
1. vybudovanie kanalizačného obchvatu. 
Starosta obce sa vyjadril, že ak budeme mať oficiálne stanovisko od BVS, zverejní ho. 
2. reguláciu reklamných plôch 
Ing. Káčer – máme stanovisko od pani právničky, nesplnomocňuje nás k tomu zákon, aby sme mohli 
také VZN prijať. Dá sa to riešiť len územným plánom. 
Ku kanalizačnému obchvatu doplnil informáciu o určení stavebného úradu – Dunajská Lužná, takže 
tam zrejme prebiehajú nejaké úkony. 
3. Platan – oslobodenie koreňového systému 
Ing. Káčer – je na to podaný projekt na BSK – rozšírenie zóny okolo platana + rozšírenie detského 
ihriska. 
Kontrolór obce sa vyjadril k billboardom – ostatné obce to riešia v súčinnosti s krajským dopravných 
inšpektorátom, alebo okresným úradom odborom cestnej dopravy – využívajú cestný zákon alebo 
stavebný zákon. Obec by mala kontrolovať ohlášky a stavebné povolenia na billboardy. Všetko by mal 
vyriešiť nový stavebný zákon – odstránenie nepovolenej informačnej konštrukcie. 
 
Mgr. Nagy sa informoval o zatekaní telocvične. 
Starosta obce –rieši sa to reklamačným konaním. 
 
Mgr. Nagy – ohľadom žiadosti plynárni na odstránenie stánkov. 
Ing. Káčer – nedotiahlo sa to, vlastník stánkov dal žiadosť na prekládku. Je na obci, či prekládku 
povolia (zelený pás). 
Starosta obce – navrhol dať to do najbližšieho zastupiteľstva, aby poslanci rozhodli, či súhlasia 
s prekládkou cez zelený pás. 
 
Pán Zajíček – sa informoval na stavebný dohľad na stavbu p. Benka. 
Starosta obce – bol vytýčený stavebný dohľad, zastavená stavba, išlo to na priestupkové konanie, 
pracovníčka stavebného úradu vyzvala stavebníka na doloženie dokladov. 
Kontrolór obce sa pýtal, či už má na stavbu územné povolenie. 
Pán Bartaloš – územné povolenie má na lokalitu, nie na stavbu. 
 
Ing. Mandlíková sa informovala, v akom stave sú projekty. 
Ing. Káčer: 
Hasičská zbrojnica – predpokladaný termín ukončenia marec, apríl 
Tribúna – termín ukončenia apríl, máj 
ulica Školská – začiatok prác marec 2022 
projekt Základná škola - v rámci územného rozhodnutia nám chýbajú stanoviská BVS, elektrikárov, 
hygieny a potrebujeme vysporiadať cestu. 
 
Občania: 
Pán Bulík sa informoval ohľadom škôlky a prechodu v starej škôlke 
Starosta obce – je plánovaná výstavba škôlky spolu so školou 
Ing. Káčer – prechod by mal byť hotový v septembri, na začiatku nového školského roku. 
 
Pani Jecková je sklamaná zo schválenia odpustenia dlhu 5 000 €. 
Pán Bartaloš sa snažil vysvetliť dôvody. 
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K bodu č. 16/ Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie I. verejného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Rokovanie I. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21:40 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Káčer Milan Kubeš 
prednosta Obecného úradu Rovinka starosta obce Rovinka 
 
 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
Jozef Bartaloš .......................................   Dátum ........................... 
 
Ing. Veronika Basta .......................................   Dátum ........................... 
 
 
Zapísala: 
Andrea Belianová .......................................   Dátum ........................... 


