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   Sp. zn. 1/3482/2022/POD 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 

Zápisnica č. 8 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 23.11.2022 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  2 Ing. Tomáš Káčer, Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 11 

Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, 
Fujáková Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis 
Marian, Ing. Mandlíková Martina, Ing. Melicher Alexander, 
Rovňak Peter, Zajíček František 

Neprítomní poslanci menovite:  0  

Zapisovateľka: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania 18.00 hod. 
 
 

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
Návrh programu: 
 
Slávnostná časť 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Rovinka, 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie starostu 

 
Pracovná časť 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  
9. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
10. Určenie platu starostu obce 
11. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
12. Diskusia 
13. Záver 
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Slávnostná časť 
 
1/ Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta obce Milan Kubeš privítal prítomných, ktorých zároveň informoval o programe 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). (Program a priebeh 
ustanovujúceho zasadnutia OZ bol koncipovaný v zmysle metodického pokynu MV SR). 
 
 
2/ Určenie zapisovateľa 
 
Starosta prečítal návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhol za 
overovateľov zápisnice pani Lenku Fujákovú a pána Petra Rovňáka za členov návrhovej komisie 
navrhol Mgr. Valéra Ferka a Ing. Veroniku Basta, zapisovateľku zápisnice pani Danu Fehérovú. 
 
Následne starosta požiadal pani Martu Kelemenovú, predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby 
predniesla správu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb na starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva obce Rovinka. 
 
 
3/ Správa miestnej volebnej komisie obce Rovinka 
 
Pani Marta Kelemenová, predsedkyňa miestnej volebne komisie informovala: 
V obci Rovinka bol uznesením Obecného zastupiteľstva č. 70/2022 z dňa 29.6.2022 schválený 1 
volebný obvod s počtom 11 poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 
 
V zozname voličov bolo zapísaných 4 164 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 2 095 voličov. Volebná 
účasť bola 50,31 % (celoslovenská účasť 46,19 %) oprávnených voličov. V roku 2018 bola v obci 
účasť 47,97 % voličov. Účasť voličov oproti minulým voľbám bola mierne vyššia. 
Pre voľbu starostu bolo zaregistrovaných 7 kandidátov. Pre starostu obce bolo odovzdaných 2 041 
platných hlasovacích lístkov. 
 
Z uvedeného počtu získal: 741 hlasov (36,31 %) Ing. Tomáš Káčer 
 475 hlasov (23,27 %) Ing. Igor Senčák  
 457 hlasov (22,39 %) František Zajíček  
 221 hlasov (10,83 %) p. Milan Kubeš 
 75 hlasov (3,67 %) Ing. Marcela Tabačeková 
 37 hlasov (1,81 %) Ing. Peter Komínek 
 35 hlasov (1,71 %) Bc. Sandra Benko 
 
Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 2 026 platných hlasovacích lístkov. Zo 46 
zaregistrovaných kandidátov boli za poslancov zvolení: 
 
1. Ing. Tomáš Káčer  – 926 hlasov, NEKA 
2. Ing. Veronika Basta – 841 hlasov, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická

  strana, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA 
3. Ing. Martina Mandlíková – 726 hlasov, NEKA 
4. František Zajíček – 626 hlasov, NEKA 
5. Ing. Marek Gehry – 490 hlasov, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická

   strana, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA 
6. Ing. Ján Hoľko – 483 hlasov, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická
   strana, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA 
7. Bc. Libor Bombala – 458 hlasov, NEKA 
8. Ing. Alexander Melicher – 441 hlasov, N SPOLU – občianska demokracia, Demokratická
   strana, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA 
9. Marian Kanis – 434 hlasov, NEKA  
10. Mgr. Valér Ferko. – 417 hlasov, HLAS –sociálna demokracia 
11. Peter Rovňak – 417 hlasov, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická
   strana, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA 
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Prvý náhradník za poslanca 
Lenka Fujáková  – 412 hlasov, NEKA  
 
Po prečítaní správy pani Kelemenová novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom 
obce odovzdala osvedčenia a každému pogratulovala k zvoleniu. Ďalej novozvolený starosta obce 
Rovinka Ing. Tomáš Káčer pokračoval v slávnostnej časti programu. 
 
 
4/ Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 
 
Starosta obce Ing. Tomáš Káčer zložil a podpísal sľub starostu obce. 
 
 
5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
 
Novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Káčer prečítal sľub poslancov, požiadal prítomných 
poslancov, aby každý novozvolený poslanec pristúpil a podpísal sľub poslanca. 
 
Novozvolení poslanci OZ: 
 
1. Ing. Basta Veronika,  
2. Bc. Bombala Libor,  
3. Mgr. Ferko Valér,  
4. Fujáková Lenka, 
5. Ing. Gehry Marek,  
6. Ing. Hoľko Ján,  
7. Kanis Marian,  
8. Ing. Mandlíková Martina, 
9. Ing. Melicher Alexander, 
10. Rovňak Peter, 
11. Zajíček František 
 
Starosta Ing. Káčer konštatoval, že všetci poslanci riadne zložili sľub poslanca. Po zložení sľubu 
všetkých poslancov novozvolený starosta predniesol príhovor. 
 
 
6/ Príhovor starostu 
 
Starosta Ing. Káčer predniesol príhovor, kde poďakoval za hlasy od občanov, za predchádzajúcu 
spoluprácu starostovi p. Milanovi Kubešovi a bývalým poslancom. Privítal nových poslancov p. Ferka, 
p. Fujákovú a p. Rovňaka a vyjadril vieru v spoluprácu. Privítal hostí - zvolených poslancov 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) PaedDr. Juraja Jánošíka a JUDr. Moniku Beňovú 
Makiiovú. Pán Jánošík poďakoval za pozvanie na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo v Rovinke, 
poďakoval za získanú podporu občanom Rovinky vo voľbách za Bratislavský samosprávny kraj (BSK, 
24. obvod). Vyjadril sa, že v minulom období mal dodrú spoluprácu so starostami týchto obcí, ktorá 
verí, že bude pokračovať. Spolu s p. Makiiovou budú nápomocní občanom týchto obcí. JUDr. Beňová 
Makiiová zablahoželala novozvolenému starostovi a zastupiteľstvu, predstavila svoju činnosť 
v uplynulom období (Tomášov, zástupkyňa starostu), informovala, že sa venuje oblasti poskytovania 
eurodotácií, čo je náročný proces. Poskytla pre poslancov OZ Rovinka kontaktnú e-mailovú adresu 
poslancibsk24@gmail.com, cez ktorú sa môžu na poslancov BSK kedykoľvek obrátiť, raz za ½ roka 
budú pripravené stretnutia s občanmi dotknutých obcí „Deň otvorených dverí“, kde občania a rovnako 
aj poslanci môžu otvorene diskutovať s poslancami BSK. 
 
Po prednesení príhovoru poslancov BSK starosta ďalej pokračoval v rokovaní pracovnou časťou 
zasadnutia.  
 
 
 
 
 

mailto:poslancibsk24@gmail.com
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Pracovná časť 
 
K bodu č. 1/ Schválenie programu 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta informoval o bodoch navrhnutých do programu rokovania ustanovujúceho obecného 
zastupiteľstva (pracovná časť) a následne prečítal program rokovania. 
 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 110/2022 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
 1. Schválenie programu stanovujúceho zasadnutia 
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 4. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
 5. Určenie platu starostu obce 
 6. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
 7. Diskusia 
 8. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková 
Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta ďalej pokračoval v rokovaní. 
 
Uznesenie č. 111/2022 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 
b) konštatuje, že 
 1. novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Káčer zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 
 Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Ing. Gehry 
 Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, Ing. Melicher Alexander, 
 Rovňak Peter, Zajíček František  
 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková 
Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienky. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.  
 
Uznesenie č. 112/2022 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrhovú 

komisiu 
b) volí členov Návrhovej komisie: Ing. Veronika Basta, Mgr. Valér Ferko 
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 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva a jeho ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Lenka Fujáková, Peter Rovňak 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marián, Ing. Mandlíková 
Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta pokračoval v rokovaní. 
 
 
K bodu č. 3/ Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať 
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva  
 
Starosta obce Ing. Káčer predniesol, že na neformálnom stretnutí poslancov bolo dohodnuté, že 
poslanec OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ bude pani Ing. Veronika Basta. 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.  

 
Uznesenie č. 113/2022 k bodu č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
poveruje poslankyňu Ing. Veroniku Basta zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Ing. Gehry 
Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, 
Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Veronika Basta 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Kontinuálne sa ďalej pokračovalo v rokovaní. 
 
 
K bodu č. 4/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií 
 
Starosta Ing. Káčer uviedol, že komisie sa ponechávajú rovnaké ako v predchádzajúcom období a to: 
komisia sociálno – kultúrna, komisia športovo – školská, komisia stavebno – dopravná, 
komisia finančná, komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku, komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal hlasovať o zriadení komisií. 
 
Uznesenie č. 114/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
zriaďuje stále komisie obecného zastupiteľstva: 
 - komisia sociálno - kultúrna 
 - komisia športovo - školská  
 - komisia stavebno - dopravná 
 - komisia finančná 
 - komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku 
 - komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková 
Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta pokračoval v rokovaní a uviedol, že na pracovnom stretnutí poslancov boli dohodnutí 
predsedovia komisií. Nasledovne dal hlasovať v poradí prvého predsedu komisie p. Ing. Martinu 
Mandlíkovú. 
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Uznesenie č. 115/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí predsedu sociálno – kultúrnej komisie - Ing. Martina Mandlíková 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Melicher 
Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Martina Mandlíková 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej starosta dal hlasovať o predsedovi športovo-školskej komisie p. Bc. Liborovi Bombalovi. 
 
Uznesenie č. 116/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí predsedu športovo – školskej komisie - Bc. Libor Bombala 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Ing. Gehry 
Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, Ing. 
Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Bc. Bombala Libor 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej starosta dal hlasovať o predsedovi stavebno –dopravnej komisie p. Františkovi Zajíčkovi. 
O slovo sa prihlásil Ing. Marek Gehry a uchádzal sa tiež o post predsedu tejto komisie a zdôvodnil to 
tým, žeby rád viedol túto komisiu odborne s tímom odborníkom. 
Starosta uviedol, že na pracovnom stretnutí poslancov bol dohodnutý predseda stavebno –dopravnej 
komisie p. Zajíček, takže sa bude najskôr hlasovať o ňom a následne sa bude hlasovať o p. Gehrym. 
Starosta obce dal hlasovať o predsedoch stavebno-dopravnej komisii nasledovne: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí predsedu stavebno - dopravnej komisie - František Zajíček 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 5 
Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Kanis Marian, 
Ing. Mandlíková Martina 

Proti 4 
Ing. Marek Gehry, Ing. Ján Hoľko, Ing. Alexander Melicher, Peter 
Rovňak 

Zdržal sa 2 Ing. Veronika Basta, František Zajíček 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

 
Starosta konštatoval, že pán Zajíček nebol zvolený za predsedu stavebno-dopravnej komisie. Ďalej 
dal hlasovať o druhom návrhu predsedu komisie - Ing. Marek Gehry. 
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Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí predsedu stavebno - dopravnej komisie – Ing. Marek Gehry 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 4 
Ing. Basta Veronika, Ing. Hoľko Ján, Ing. Melicher Alexander, Rovňak 
Peter 

Proti 5 
Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Kanis Marian, 
František Zajíček 

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

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

 
Starosta konštatoval, že ani druhý návrh nebol schválený, Ing. Gehry nebol zvolený za predsedu 
stavebno-dopravnej komisie a konštatoval, že bude potrebné pokračovať v rokovaniach. 
Hlavný kontrolór obce, Ing. Dubeň doplnil, že pri hlasovaní bola uplatnená demokratická voľba, nič sa 
nedeje na ďalšom zastupiteľstve sa bude o predsedovi opätovne hlasovať. 
 
Ďalej sa hlasovalo za predsedu finančnej komisie. 
 
Uznesenie č. 117/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí predsedu finančnej komisie - Ing. Ján Hoľko 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Basta Veronika, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Ing. Gehry 
Marek, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, Ing. Melicher Alexander, 
Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 1 Bc. Bombala Libor 

Zdržal sa 1 Ing. Hoľko Ján 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo o ďalšom predsedovi komisie. 
 
Uznesenie č. 118/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí predsedu komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku - Ing. Veronika Basta 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Ing. Gehry 
Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, 
Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Basta Veronika, 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta uviedol, že nakoľko komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov má presne stanovené kritéria na členov, ktorými môžu byť len poslanci, tak sa bude voliť 
celá, nielen jej predseda. 
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Uznesenie č. 119/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
volí: 
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 - Ing. Marek Gehry 
- členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 - Mgr. Valér Ferko, Ing. Martina Mandlíková 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Fujáková Lenka, Ing. Hoľko 
Ján, Kanis Marian, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček 
František 

Proti 0  

Zdržal sa 3 Mgr. Ferko Valér, Ing. Gehry Marek, Ing. Mandlíková Martina 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta konštatoval, že návrh bol prijatý. 
 
 
K bodu č. 5/ Návrh na určenie platu starostu obce 
 
Starosta Ing. Káčer pre informáciu uviedol, že starostovi prislúcha plat podľa zákona, je ním násobok 
priemernej mzdy v hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov v obci, pričom tento môžu 
poslanci navýšiť o 0 – 60 %. Na pracovnom stretnutí poslancov sa dohodlo, že plat starostu bude 
ponechaný ako mal predchádzajúci starosta a to základ navýšený o 30 %. 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 120/2022 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu 
starostu obce Rovinka o 30 % 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková 
Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 6/ Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
 
Starosta Ing. Káčer uviedol, odchodom pôvodného starostu je potrebné vysporiadať určité nároky, OZ 
musí schváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu, pán Kubeš má nevyčerpanú dovolenku vo 
výške 22 dní, bolo preukázané, že pán Kubeš si vzhľadom na plnenie povinností nemohol čerpať 
dovolenku. 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 121/2022 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
 
a) berie na vedomie informáciu o priebehu čerpania dovolenky starostu obce Milana Kubeša 

(starosta 2018 - 2022), 
b) konštatuje, že starosta si nemohol vyčerpať dovolenku v rozsahu 22 dní, 
c) schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 22 dní. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 11 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Gehry Marek, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková 
Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

0  

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta ukončil pracovnú časť rokovania OZ a otvoril diskusiu. 
 
K bodu č. 7/ Diskusia 
 
Starosta informoval, že najbližšie rokovanie OZ je plánované na 14.12.2022, kde sa bude pokračovať 
v prerokovávaní bodov.  
 
Ing. Mandlíková (poslankyňa) – pozvala všetkých prítomných poslancov na zasadnutie sociálno-
kultúrnej komisie na pondelok 28.11.2022, kde sa bude riešiť príprava vianočných podujatí. 
 
Mgr. Ferko (poslanec) – poďakoval za spoluprácu obom starostom, rád by vypracoval akčný plán 
obce. Bol by rád za otvorenú a profesionálnu komunikáciu medzi poslancami a obecným úradom. 
Poukázal na nedodržanie dohôd medzi poslancami, požiadal o vysvetlenie p. Gehryho, o vysvetlenie 
jeho hlasovania. Bol by rád za korektnú spoluprácu. 
 
Ing. Gehry (poslanec) sa vyjadril, že ani na pracovnom stretnutí poslancov nevyjadrili podporu p. 
Zajíčkovi a hlasovali tak, ako hlasovali na zasadnutí OZ. 
 
Ing. Hoľko (poslanec) sa vyjadril, že hlasovanie bolo rovnaké na stretnutí a na zastupiteľstve, s tým 
rozdielom, že hlasovania sa zdržal p. Zajíček. 
 
Starosta označil túto situáciu za patovú, s vyjadrením, že dnes to tu nevyriešime a o predsedovi 
stavebno - dopravnej komisie sa bude opätovne hlasovať na ďalšom OZ. 
 
Bc. Bombala (poslanec) požiadal prítomných o odloženie nedorozumení z predchádzajúceho 
obdobia. 
 
Mgr. Ferko (poslanec) doplnil, že nie je jeho cieľom útočiť a osobné spory do politiky nepatria, 
občania majú očakávania od zastupiteľstva a podľa neho zastupiteľstvo malo prebehnúť podľa dohôd. 
 
Lenka Fujáková (poslankyňa) doplnila, že na stretnutí bola p. Gehrymu ponúknutá funkcia predsedu 
finančnej komisie, ponuku odmietol, chcel predsedníctvo stavebnej komisie. Z pracovného stretnutia 
poslancov sa odchádzalo s dohodnutými pozíciami. 
 
Starosta požiadal o zavretie diskusie na túto tému, vznikla patová situácia, ktorú momentálne 
nevyriešime. 
 
Ing. Holko (poslanec) položil otázku ohľadom zostavenia rozpočtu na budúci rok 2023. 
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Starosta sa vyjadril, že nakoľko tieto veci robil on sám, musí zostaviť tím, tiež nie sú kompletne 
zložené všetky komisie, nie je komu posunúť veci do rokovania, tým pádom ideme do rozpočtového 
provizória, budú sa uzatvárať staré veci a nastavovať nové mantinely, aby sme mohli fungovať 
v najbližších štyroch rokoch. 
 
 
K bodu č. 8/ Záver 
 
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.00 hod. 
 
Z rokovania je uložená nahrávka na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Káčer 
 starosta obce Rovinka 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
Lenka Fujáková ........................................ Dátum ............................ 
 
 
Peter Rovňak ........................................ Dátum ............................ 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová Dátum ............................ 


