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  Sp. zn. 1/3788/2022/POD 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 

Zápisnica č. 9 
z IX. Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

konaného dňa 14.12.2022 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Rovinke 

 

Starosta obce:  1 Ing. Tomáš Káčer 

Prednosta obecného úradu   

Prítomní poslanci menovite: 10 

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

Neprítomní poslanci menovite:  1 Ing. Marek Gehry 

Zapisovateľ: 1 Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Začiatok rokovania: 18.00 hod. 
Starosta obce Rovinka Ing. Tomáš Káčer privítal všetkých prítomných poslancov. Zastupiteľstvo 
s počtom 10 poslancov bolo uznášaniaschopné. Poslanec Ing. Marek Gehry svoju neprítomnosť 
na zasadnutí ospravedlnil. 

 
PROGRAM IX. VEREJNÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o výsledku kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj za obdobie rokov 2020-2021 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 
6. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 
7. Voľba predsedu stavebno - dopravnej komisie 
8. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
9. Určenie náplne činností komisií obecného zastupiteľstva 
10. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 
11. Kúpa verejného osvetlenia (ul. Broskyňová) 
12. Prehodnotenie uznesenia č. 92/2022 
13. Zmena rozpočtu 
14. Zriadenie vecného bremena na parc. reg. C č. 1821/3 (Rovinka Park 1, s.r.o., 

Západoslovenská distribučná, a.s.) 
15. Diskusia 
16. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Bod č. 1/ Schválenie programu IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta Ing. Tomáš Káčer privítal prítomných poslancov a prečítal návrh programu rokovania IX. 
obecného zastupiteľstva. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 122/2022 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
 1. Schválenie programu zasadnutia 
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 4. Správa o výsledku kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj za obdobie rokov 2020-2021 
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 
 6. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 
 7. Voľba predsedu stavebno - dopravnej komisie 
 8. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
 9. Určenie náplne činností komisií obecného zastupiteľstva 
 10. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 
 11. Kúpa verejného osvetlenia (ul. Broskyňová) 
 12. Prehodnotenie uznesenia č. 92/2022 
 13. Zmena rozpočtu 
 14. Zriadenie vecného bremena na parc. reg. C č. 1821/3 (Rovinka Park 1, s.r.o., 

Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 15. Diskusia 
 16. Záver 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod 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 dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 123/2022 k bodu č.2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Ing. Ján Hoľko, Rovňak Peter 
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 IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho 
ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Bc. Libor Bombala, Marian Kanis 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 
Starosta požiadal Ing. Dubeňa o informovanie k bodu rokovania. 
Hlavný kontrolór prítomných poslancov podrobne informoval o každom uznesení. Nesplnené 
uznesenia sa týkajú najmä odkúpenia osvetlenia, vysporiadania pozemkov a ďalšie zasa doplnkov 
a zmien územného plánu. 
Záver: zostáva nesplnených za rok 2017 1 uznesenie, za rok 2019 1 uznesenie, za rok 2020 7 
uznesení, za rok 2021 3 uznesenia a za rok 2022 je v plnení 28 uznesení. 
 
Mgr. Ferko (poslanec) sa informoval na uznesenie č. 12/2020, prečo bola/nebola uzatvorená kúpna 
zmluva, geometrický plán mal byť súčasťou zmluvy. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že v katastri táto 
parcela neexistuje, geometrické plány nie je schopný kontrolovať, vie skontrolovať iba zverejnenú 
zmluvu. Starosta doplnil, že my (obec) máme všetko pripravené (zmluvy, geometrické plány) len 
nevieme donútiť majiteľov k predaju pozemku za 1 euro. 
Ďalšia otázka p. Ferka (poslanec) bola na uznesenie č. 26/2022, v akom aktuálne stave je projekt, kde 
sa jedná o parkovacie miesta pred cintorínom (Horný cintorín). Starosta informoval, že v tejto veci mal 
byť najprv vysporiadaný pozemok pod bilbordom a to posunúť ho, prípadne ho zrušiť úplne. V tomto 
prípade bola načrtnutá iba jednoduchá skica situácie parkovacích miest, celé sa to musí však doriešiť. 
Ak sa dorieši umiestnenie bilbordu, parkovacie miesta pred cintorínom sa rovnako doriešia.  
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 124/2022 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. 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. 129/2020 
Uznesenie č. 71/2021 
Uznesenie č. 72/2021 
Uznesenie č. 75/2021 
Uznesenie č. 26/2022 
Uznesenie č. 34/2022 
Uznesenie č. 35/2022 
Uznesenie č. 36/2022 
Uznesenie č. 37/2022 
Uznesenie č. 38/2022 
Uznesenie č. 39/2022 
Uznesenie č. 40/2022 

 
Uznesenie č. 41/2022 
Uznesenie č. 47/2022 
Uznesenie č. 51/2022 
Uznesenie č. 58/2022 
Uznesenie č. 71/2022 
Uznesenie č. 92/2022 
Uznesenie č. 93/2022 
Uznesenie č. 94/2022 
Uznesenie č. 96/2022 
Uznesenie č. 97/2022 
Uznesenie č. 98/2022 
Uznesenie č. 99/2022 
Uznesenie č. 100/2022 
Uznesenie č. 101/2022 
Uznesenie č. 102/2022 
Uznesenie č. 105/2022 
Uznesenie č. 106/2022 
Uznesenie č. 107/2022 
Uznesenie č. 108/2022 
Uznesenie č. 109/2022 
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Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 4/ Správa o výsledku kontroly dodržiavania ustanovení zákona č.447/2015 Z. z. 
o miestnom poplatku za rozvoj za obdobie rokov 2020-2021 
  
Starosta požiadal Ing. Dubeňa hlavného kontrolóra (ďalej HK) o informovanie k bodu rokovania. 
V zmysle plánu kontrol HK na II. polrok 2022 bola vykonaná kontrola v oblasti dodržiavania zákona č. 
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v období rokov 2020-2021. 
 
Poplatok za rozvoj rok 2020: 

- vyrubených 94 rozhodnutí (z toho 16 fyzických osôb) v sume 613 445 € 
- výnos z poplatku za rok 2020 predstavuje sumu 992 163,16 € v prospech príjmov obce 

 
Poplatok za rozvoj rok 2021: 

- vyrubených 77 rozhodnutí (z toho 25 fyzických osôb) v sume 590 625 € 
- výnos z poplatku za rozvoj za rok 2021 predstavuje sumu 632 990,67 € 

 
Celkový príjem pre obec Rovinka za poplatok za rozvoj za 2 roky (2020 a 2021) predstavuje 
čiastku 1 625 153,83 €. 
 
V súlade so zákonom obec zverejňuje dlžníkov tohto poplatku. 
 
Záver kontroly - vyjadrenie hlavného kontrolóra: 
„Oblasť evidencie, vymáhania a úhrady poplatkov za rozvoj je v súlade so zákonnými normami. 
Zodpovedná osoba p. Mitrová zabezpečila bezproblémové vymáhanie poplatkov za rozvoj, 
„vychovala“ poplatníkov a v danej oblasti sa nevyskytujú problémy. Od minulej kontroly sa výrazne 
zlepšila disciplína v predkladaní právoplatných rozhodnutí Stavebným úradom obce Rovinka referátu 
miestnych daní a to z hľadiska úplnosti ako i včasnosti. Súčinnosť referátu miestnych daní 
a stavebného úradu je na výbornej úrovni.“ 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 125/2022 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. 
o miestnom poplatku za rozvoj za obdobie rokov 2020 - 2021 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
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Bod č. 5/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
 
Starosta uviedol: Plán kontrolnej činnosti HK musí byť zverejnený podľa zákona na úradnej tabuli 15 
dní pred jeho schválením, čo bolo dodržané, ďalej požiadal Ing. Dubeňa o informovanie k bodu 
rokovania.  
Hlavný kontrolór informoval o Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2023 
v bodoch: 

1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Rovinka za rok 2022, 

2. Kontroly plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobia, 
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023, 
4. Vypracovanie súhrnnej ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
5. Preverovanie prípadných podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov, 
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Rovinka na roky 2023-2025, 
7. Príprava volieb hlavného kontrolóra v súčinnosti s Obecným úradom Rovinka, 
8. Kontrola dane z nehnuteľností za rok 2021. 
 

V prípade vzniku potreby preverenia opodstatnenosti niektorých hospodárskych činností obecného 
úradu môže hlavný kontrolór upraviť plán kontrol. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 126/2022 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 
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 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 6/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 2023 
 
Starosta informoval, že štandardne zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) sú posledné stredy 
v mesiaci. Termíny zasadnutí OZ v závere roka sú posunuté vzhľadom na schvaľovanie niektorých 
VZN a rozpočtu. Novinkou je naplánovanie stretnutí s občanmi v mesiacoch apríl a október, kedy 
plánované zasadnutia OZ nie sú. 
Bc. Bombala (poslanec) podotkol, že začiatkom roka počas pôvodne navrhovaného termínu 
zasadnutia OZ sú jarné prázdniny a navrhol termín zasadnutia posunúť. Starosta ešte informoval 
o schvaľovaní niektorých dokumentov, na ktoré je potrebný čas na zverejnenie a prerokovanie 
v komisiách. Poslanci súhlasili a spolu so starostom sa dohodli na posune termínov OZ a to 
z 25. 01. 2023 na 01. 02. 2023 a z 22. 02. 2023 na 01. 03. 2023, ostatné navrhované termíny ostávajú 
bez zmeny. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal iné pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 127/2022 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 v termínoch: 
 - 01.02.2023 
 - 01.03.2023 
 - 29.03.2023 
 - 31.05.2023 
 - 28.06.2023 
 - 27.09.2023 
 - 15.11.2023 
 - 13.12.2023 
 
b) schvaľuje harmonogram zasadnutí orgánov samosprávy s občanmi na rok 2023 

v termínoch: 
 - 26.04.2023 
 - 25.10.2023 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č.7/ Voľba predsedu stavebno - dopravnej komisie 
 
Starosta uviedol, že hlasovanie predsedu stavebnej komisie bude opakovanou voľbou, návrh 
predsedu bol prediskutovaný na stretnutí poslancov, kandidátom na predsedu komisie zostal p. 
Zajíček. 
 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 128/2022 k bodu č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
volí za predsedu stavebno - dopravnej komisie – p. František Zajíček 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina,  

Proti 0  

Zdržal sa 3 Ing. Melicher Alexander, Rovňak Peter, Zajíček František 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č.8/ 2022 Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
 
Starosta uviedol, že predsedovia komisií boli zvolení na predchádzajúcom OZ, teraz sa budú voliť 
členovia komisií podľa návrhov predsedov a ich výberu. 
 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 129/2022 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje členov komisie sociálno – kultúrnej (predseda Ing. Martina Mandlíková) nasledovne: 
- Mgr. Valér Ferko 
- Ing. Alexander Melicher 
- Jana Blahutová 
- Petra Jakabová 
- Ladislav Jediný 
- Bc. Soňa Jurigová 
- Janka Kundláková 
- Peter Moravčík 
- Martin Pytel 
- Alena Šimová 
- Eva Zemanovičová 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 9 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, Ing. Hoľko Ján, Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, Rovňak 
Peter, Zajíček František 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Ing. Melicher Alexander 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
Starosta požiadal prítomných poslancov o nahlásenie osobných údajov zvolených členov komisií na 
mzdové oddelenie, nakoľko musia byť nahlásení do sociálnej komisie z dôvodu vyplácania odmien. 
 
Ďalej sa pokračovalo v hlasovaní členov do športovo – školskej komisie. 
 
Uznesenie č. 130/2022 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje členov komisie športovo – školskej komisie (predseda Bc. Libor Bombala) 
nasledovne: 
- Lenka Fujáková 
- Mgr. Ľubomír Ďuriš 
- Renáta Führichová 
- Mgr. Veronika Liegler 
- Bc. Lucia Moniss 
- Mgr. Martina Nagyová  
- František Petrýdes 
- JUDr. Jakub Slobodník 
- Ing. Mgr. Andrej Šteffek 
- Mgr. Elena Zelenská 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo za členov do finančnej komisie. 
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Uznesenie č. 131/2022 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje členov finančnej komisie (predseda Ing. Ján Hoľko) nasledovne: 
- Ing. Marek Gehry 
- František Zajíček 
- Pavol Chomo 
- Mgr. Simona Chudá 
- Ing. Peter Komínek 
- Ing. Michal Smolej 
- Ing. Jana Valenta 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo za členov do stavebno - dopravnej komisie. 
 
Uznesenie č. 132/2022 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje členov komisie stavebno - dopravnej (predseda František Zajíček) nasledovne: 
- Mgr. Valér Ferko 
- Lenka Fujáková 
- Ing. Ján Hoľko 
- Ing. Marek Bačík 
- Martin Bobko 
- Ing. arch. Tomáš Gaňo 
- Zdenko Krajčovič 
- Ing . Miroslav Malast 
- Mgr. Darina Marunova 
- Ing. arch. Stanislav Rentka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
Ďalej sa hlasovalo za členov komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku. 
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Uznesenie č. 133/2022 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje členov komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku (predseda Ing. 
Veronika Basta) nasledovne: 
- Mgr. Valér Ferko 
- Ing. Martina Mandlíková 
- Peter Rovňak 
- Ing. Ivan Bezák 
- Ing. Veronika Fernandes 
- Štefan Kollár 
- Mgr. Katarína Korduliaková Kissová 
- JUDr. Marian Slobodník 
- Mgr. Marian Spišiak 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 9/2022 Určenie náplne činností komisií obecného zastupiteľstva 
 
Starosta uviedol, že každá komisia pri OZ v zmysle zákona by mala mať svoju vymedzenú činnosť, 
návrh činností bol vypracovaný pred 4 rokmi, tie sa v zásade nezmenili a sú predložené na schválenie. 
 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 134/2022 k bodu č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje predložený návrh činnosti komisií Obecného zastupiteľstva obce Rovinka podľa 
prílohy k uzneseniu 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 10/2022 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 
obce Rovinka 
 
Starosta uviedol, že sa jedná o aktualizáciu Zásad odmeňovania z roku 2017, medzi tým bolo niekoľko 
novelizácii zákona, na základe ktorých sa vypracovali nové Zásady odmeňovania. Zástupca starosta 
vypadáva z tohto dokumentu, toho bude (podľa novelizácii zákona) odmeňovať samotný starosta. 
Zásady odmeňovania budú platné od 01. 01. 2023 a podľa nich budú odmeňovaní poslanci a členovia 
komisií. 
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Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 135/2022 k bodu č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce 
Rovinka 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 11/2022 Kúpa verejného osvetlenia (ul. Broskyňová) 
 
Starosta uviedol, jedná sa o ulicu kde bol minulý UNIMAR, ide o dielo developera, obec bola oslovená 
či má záujem o prebratie verejného osvetlenie (VO) do svojej správy. Obec bude pred prebraním 
osvetlenia zabezpečovať kontrolu kabeláže a iné náležité kontroly pred prebraním, prebratie VO bude 
prebiehať v I. štvrťroku 2023. 
 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 136/2022 k bodu č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie stavby – „SO 09 - Verejné osvetlenie“, 
ktoré bolo vybudované na pozemkoch registra „C“, parc. č. 1119/6, 1119/9, 1134/3, 1135/1, 
20353/270, k. ú. Rovinka, v zmysle stavebného povolenia obce Rovinka č. SÚ-280-833/428/2017-
2018/9/Šin. zo dňa 01. 02. 2018 a dané do užívania kolaudačným rozhodnutím obce Rovinka č. 
SÚ-174-650/4025/2018/11/Šin. zo dňa 05. 10. 2018, právoplatné dňa 08. 10. 2018, od vlastníka: 
 
PM ROVINKA I., s. r. o., Medená 10M, 811 02 Bratislava, IČO: 47 930 322, za celkovú kúpnu cenu 
1,- euro + príslušná sadzba DPH 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Bod č. 12/2022 Prehodnotenie uznesenia č. 92/2022 
 
Starosta uviedol, že ide o uznesenie, ktoré bolo schválené a týka sa vybudovania materskej školy 
súkromným investorom. 
O slovo požiadal Mgr. Ferko (poslanec) a vyjadril sa, že vychádza z vyjadrenia p. Hoľka k predmetnej 
veci s ktorým sa zhodli všetci poslanci. Uzavretie zmluvy je pre obec nevýhodné. Podpísanie zmluvy 
za týchto okolností (bez výberového konania) by bolo porušením zákona, správnym deliktom, kde by 
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mohla byť udelená obci pokuta. To všetko vrhá svetlo podozrenia z korupcie na zbor poslancov 
a starostu. V procese schvaľovania výstavby MŠ súkromným investorom sa nekonalo verejné 
obstarávanie, nedostal priestor iný subjekt, rovnako je problémom zastavanosť pozemku a okolia. 
Takéto zmluvy treba riadne obstarať. Poslanec Mgr. Ferko uznáva a oceňuje záujem výstavby tohto 
zariadenia, však prípad nie je dobre sprocesovaný a obci by mohol iba uškodiť. 
Bc. Bombala (poslanec) požiadal o slovo a poukázal na hlasovanie poslancov vtedy a teraz v tomto 
prípade, rovnako poukázal na to, že v predchádzajúcom období bolo všetko prediskutované, bola 
znížená aj suma prenájmu, sú potrební odborníci. Investor prišiel s dobrou myšlienkou, bol však 
zavádzaný, aká bude do budúcna spolupráca obce s investormi ak teraz dohodnuté sa zmení. 
 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 137/2022 k bodu č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva v Rovinke č. 92/2022 zo dňa 19.10.2022. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Ing. Basta Veronika, Mgr. Ferko Valér, Fujáková Lenka, Ing. Hoľko Ján, 
Kanis Marian, Ing. Mandlíková Martina, Ing. Melicher Alexander, Rovňak 
Peter 

Proti 0  

Zdržal sa 2 Bc. Libor Bombala, František Zajíček 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
Pán Kanis (poslanec) podotkol, že otázku materskej školy bude nutné riešiť, starosta uviedol, že 
akútnejší problém bude budúci rok základná škola, kde obec je povinná zabezpečiť povinnú školskú 
dochádzku. Obec bude musieť preklenúť jeden školský rok, kultúrny dom je t. č. už vyťažený, je 
možnosť napr. zvážanie detí do iných škôl. 
 
 
K bodu č. 13/2022 Zmena rozpočtu 
 
Starosta uviedol, že sa jedná o nasledovné úpravy rozpočtu - výdavky a príjmy: 
 

• zvýšenie bežných výdavkov o 129 000 € 
- odstupné starostu + preplatenie dovolenky, nebolo rozpočtované, 
- novootvorená MŠ - zvýšenie miezd v materskej škole z dôvodu otvorenia nových priestorov (+ 5 

zamestnancov), odvody k zvýšeniu miezd, zvýšenie nákladov na energie (nové priestory MŠ, 
zvýšené sadzby), prenájom priestorov na MŠ, 

- výdavky na dobrovoľných hasičov - servis + poistenie nového vozidla TATRA, 
- vratky za stravu a sčítanie obyvateľov. 

 

• zvýšenie kapitálových výdavkov o 67 000 € na: 
- hasičská zbrojnica, 
- jedáleň a šk. dvor ZŠ, 
- nové priestory MŠ, prístavba chodby MŠ. 

 

• zníženie kapitálových výdavkov o 290 000 € na: 
- kúpa pozemkov 

 

• zvýšenie bežných príjmov o 140 000 € na: 
- poplatok za rozvoj 110 000 €, 
- poplatok za odpad 30 000 €. 

 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 138/2022 k bodu č. 13 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2022 nasledovne: 
 
- zvýšenie bežných výdavkov o 129 000,00 € 
- zníženie kapitálových výdavkov o 223 000,00 € 
- zvýšenie bežných príjmov o 140 000,00 € 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu č. 14/2022 Zriadenie vecného bremena na parc. reg. C č. 1821/3 (Rovinka Park 1, s.r.o., 
Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 
Starosta uviedol, že sa jedná sa o zriadenie vecného bremena pre zriadenie rozvodnej elektrickej 
skrine a prípojky na pozemku obce, ktoré budú slúžiť na napájanie školského areálu. Obec sa bude 
vedieť v prípade potreby napojiť do elektrickej siete. Bremeno je zriadené bezodplatne a na dobu 
neurčitú, keďže je v prospech obce. 
 
Nik z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 139/2022 k bodu č. 14 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien 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 ,,C“ parc. č. 1821/3, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere: 211 m², v katastrálnom území: Rovinka v nasledovnom rozsahu: 
 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v bode a) a b). 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 10 
Ing. Basta Veronika, Bc. Bombala Libor, Mgr. Ferko Valér, Fujáková 
Lenka, 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) 

1 Ing. Marek Gehry 

Uznesenie bolo schválené 
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Bod č. 15/2022 Diskusia 
 
Bc. Bombala (poslanec) sa vrátil k hlasovaniu poslancov za výstavbu MŠ súkromným investorom. 
Uviedol, že hlasovanie za tento bod sa konalo 3x, vyzval prítomných poslancov, aby sa zamysleli nad 
tým ako hlasovaním pristupujú k zastupiteľstvu samotnému. 
 
Starosta k vyjadreniu p. Bombalu uviedol, že hlasovanie poslancov je výhradne ich osobnou 
záležitosťou, nie je vhodné tu a teraz riešiť hlasovanie jednotlivých poslancov. Uznesenie nie je 
mandát na začatie akejkoľvek činnosti, tým je konkrétna zmluva, ktorá je záväzná. Právnym aktom je 
podpísaná zmluva. Ďalej uviedol, že konkrétne tento prípad je také memento, aby sme sa vyhýbali 
kolíziám názorov a efektívne napĺňali udelené mandáty. 
 
Ing. Hoľko (poslanec) uviedol, že občania reagovali na nekvalitný záznam rokovaní OZ, od januára 
budeme mať k dispozícii kvalitnejší prenos z rokovania. Starosta doplnil, že by sme chceli popracovať 
na kvalitnejšom prenose zasadnutí zastupiteľstiev – zlepšiť zvuk aj obraz. 
 
Ing. Basta (poslankyňa) požiadala o včasné zverejňovanie/zasielanie materiálov na zasadnutie 
komisií a zastupiteľstiev. Starosta doplnil, že t. č. prebieha výberové konanie na miesto prednostu, 
momentálne je na veľa pracovných úkonov sám, od nového roka bude mať kvalifikovaného 
zamestnanca na spracovanie podkladov do rokovaní a verí že týmto dosiahne efektívnejšiu 
komunikáciu. 
 
Ing. Hoľko (poslanec) sa informoval na dokončenie Školskej ulice. Starosta sa vyjadril, že po 
technickej stránke je Školská ulica dokončená, je osadené zvislé značenie, treba dokončiť už len 
vodorovné značenie, čo v tomto počasí nie je možné. Železničná ulica je tiež už dokončená. 
Začiatkom januára sa spustí informačná kampaň ohľadom trasovania a parkovania na tejto ulici. 
Oblasť je definovaná ako školská oblasť, rýchlosť bude obmedzená na 30 km/hod. 
 
Občan: Obecný rozhlas nie všade funguje dobre, plánuje obec Rovinka zapojiť sa do informačnej 
aplikácie, kde by občanom automaticky prichádzali notifikácie? Starosta sa vyjadril, že na stránke 
obce sa dajú spustiť oznamy rozhlasu, existuje aj aplikácia, ale nie je plne dokončená, zároveň je 
možné dostávať novinky z webstránky priamo na e-mail. 
 
Občan: Bolo by možné označiť priechod pre chodcov pri pošte smerom zo Školskej ulice na Hlavnú 
cestu, autá nedávajú pozor na chodcov. Starosta sa vyjadril, že momentálne nie je možné urobiť 
vodorovné značenie na ceste vzhľadom na to, že nie je priaznivé počasie a cesty sú už solené. 
 
Občan (p. Pafčo) ako súkromný investor výstavby budovy MŠ poukázal na niekoľko podľa neho 
nesprávnych krokov v procese schvaľovania výstavby MŠ. Proces ktorý trval ½ roka a kde bolo veľa 
vecí dohodnutých s vedením obce a vydiskutované s poslancami a teraz sa podľa neho vynárajú nové 
skutočnosti. 
 
Na čo reagoval p. Mgr. Ferko (poslanec) s vyjadrením, že úmysel výstavby MŠ bol dobrý, však v tom 
čase kedy nebol poslancom nemal tie informácie, ktoré má dnes. Preto sa rozhodol v tejto veci podľa 
svojho najlepšieho vedomia, vyjadroval svoj názor, podľa neho bolo opomenuté výberové konanie vo 
veci výstavby budovy MŠ. 
 
Starosta sa vyjadril, že tento problém tu nevyriešime, odmietol podpísať nájomnú zmluvu bez 
opakovaného prerokovania novým zastupiteľstvom. Zasadnutie obecného zastupiteľstva nie je fórum 
na diskusiu medzi občanom a starostom. Ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa tohto problému tu 
na zasadnutí nevyriešime, tým starosta ukončil diskusiu. 
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K boduč.16/ Záver 
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie IX. obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
Rokovanie IX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.55 hod. 
 
Zvuková nahrávka z rokovania je uložená na sekretariáte starostu. 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Káčer 
  starosta obce Rovinka 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
Bc. Libor Bombala ........................................ Dátum ............................ 
 
 
Marian Kanis ........................................ Dátum ............................ 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová Dátum ............................ 


