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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 04.01.2021 o 14.30 hod. 

 
PRÍTOMNÍ: 
Milan Kubeš, starosta obce, predseda KŠ 
Ing. Juraj Kufel, tajomník KŠ 
Kelemenová Marta 
Ing. Martina Mandlíková 
Mgr. Martina Nagyová, MBA, riaditeľka MŠ 
Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka ZŠ 
 
Ospravedlnení : Ing. Marek Gehry,  Ing. Ján Holko,  Ing. Alexander Melicher 
 
 
 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1) Uznesenie vlády z 31.12.2020 , nové nariadenia a výnimky 
2) Obmedzenie prevádzky Obecného úradu a SÚ 
3) Prevádzka KD 
4) Prevádzka MŠ , ZŠ a školskej jedálne MŠ  
5) Prevádzka Zberného dvoru v Rovinke 
 
  

 

 1. Na Slovensku platí zúžený okruh výnimiek a nové obmedzenia zo zákazu 

vychádzania, ktorý bol vyhlásený od 1. januára v čase denne od 5:00 hodiny ráno do 

1:00 hodiny nasledujúceho dňa až do 24. januára. 

Vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní výrazne zúžila okruh 

výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Doterajšie 

bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzeniu mobility má napomôcť 

aj zákaz cestovania medzi okresmi. 

Od polnoci zo Silvestra na Nový rok sa zatvorili všetky lyžiarske strediská. 

Hotely nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však 

predĺžiť pohyb. 

Zatvorené ostanú aj kostoly  - online prenos bohoslužieb je možný, prenosový tím môže 

tvoriť maximálne 6 osôb. 
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Zakázaná je konzumácia jedla v exteriéri či v blízkosti prevádzok - jedlo si bude možné 

zobrať len domov. 

Krsty, sobáše a pohreby, vrátane ich civilných verzií, možno organizovať len do počtu 

6 osôb. 

Zatvorené ostanú aj predajne živých rýb v exteriéri. 

 

Od 1.  do 24. januára 2021 sa umožňujú tieto výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý 

platí od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa: 
• cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce 

podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cesta 
späť, a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže 
byť vykonávaná formou home office a cesta späť, 

• cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných 
potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, 
hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, 
zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, 
čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do 
banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej 
maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť, 

• cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto 
internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta 
späť, 

• cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania 
blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť, 

• cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej 
starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti 
a cesta späť, 

• cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného 
odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území 
Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť, 

• cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť, 
• cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú 

starostlivosť odkázaný a cesta späť, 
• cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a 

cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť, 
• cesta späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa 

uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej 
domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 
804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti, 

• cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo 
zahraničia a cesta späť, 

• pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia 
mesta, a cesta späť, 

• cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má 
právo styku s dieťaťom a cesta späť, 

• cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, 
kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej 
domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 
2020, 

• cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s 
rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s 
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dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú za 
účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov, 

• cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a 
materskej školy, 

• cesta osoby do a zo školy alebo školského zariadenia, 
• cesta za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa predchádzajúcich 

dvoch bodov a cesta späť, 
• osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych 

služieb a sociálnej pomoci. 

Detailné informácie sú uvedené v uznesení vlády č. 808 z 31. decembra 2020 

 

 

2. Obecný úrad  
 
     Bude počnúc dňom 4.1.2021 do 24.1.2021 pre verejnosť zatvorený.  
     Do odvolania budú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu   
     v čase od 8.00 hodiny do 12.00 hodiny v pondelok, stredu a piatok.  

   Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú komunikáciu,   
   prijímať podania elektronicky. 
 
   Žiadame občanov, aby podateľňu využívali len v prípadoch, ktoré neznesú odklad. 

 
Referát vnútornej správy  
(Ing. Ľubica Ozaniaková) tel. 02/59304057, e-mail: ozaniaková@obecrovinka.sk 
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa overovanie nevykonáva. 
Žiadosti o vydanie súpisného čísla aj s potrebnými prílohami je možné zaslať mailom. 
Konzultovať náležitosti ohľadne súpisných čísiel je možné telefonicky alebo mailom. 

 

Referát majetku a daní 

(Mgr. Janka Mitrová) tel. 02/59304053, 0917 217188 e-mail: mitrova@obecrovinka.sk 

• Daňové priznanie (čiastkové daňové priznanie) podávajte: vhodením do schránky pri 

budove Obecného úradu počas pracovných dní v čase od 08:00 do 15:00 

hod.(prednostne), poštovou prepravou, alebo elektronickým podaním podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

• V daňovom priznaní nezabudnite uviesť svoj telefonický a emailový kontakt pre 

rýchlejšiu komunikáciu v prípade nezrovnalostí v daňovom priznaní. 

• Tlačivo k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie automaty nájdete na stránke Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, alebo na stránke obce http://obecrovinka.sk/wp-

content/uploads/2017/04/Priznanie-k-dani-z-nehnute%C4%BEnost%C3%AD-k-dani-za-psa-k-

dani-za-predajn%C3%A9-automaty-a-k-dani-za-nev%C3%BDhern%C3%A9-hracie-

pr%C3%ADstroje-1.pdf  

• Ak si spomedzi viacerých spoluvlastníkov k nehnuteľnosti určíte jedného zástupcu, 

ktorý podáva daňové priznanie za všetkých je potrebné vyplniť ešte prílohu dohody, 

ktoré nájdete na stránke obce Rovinka. 

• V prípade otázok, resp. pomocou s vypĺňaním tlačiva k dani z nehnuteľností prosím 

neváhajte kontaktovať pracovníka referátu miestnych daní v dňoch: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/20201231
mailto:ozaniaková@obecrovinka.sk
mailto:mitrova@obecrovinka.sk
http://obecrovinka.sk/wp-content/uploads/2017/04/Priznanie-k-dani-z-nehnute%C4%BEnost%C3%AD-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajn%C3%A9-automaty-a-k-dani-za-nev%C3%BDhern%C3%A9-hracie-pr%C3%ADstroje-1.pdf
http://obecrovinka.sk/wp-content/uploads/2017/04/Priznanie-k-dani-z-nehnute%C4%BEnost%C3%AD-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajn%C3%A9-automaty-a-k-dani-za-nev%C3%BDhern%C3%A9-hracie-pr%C3%ADstroje-1.pdf
http://obecrovinka.sk/wp-content/uploads/2017/04/Priznanie-k-dani-z-nehnute%C4%BEnost%C3%AD-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajn%C3%A9-automaty-a-k-dani-za-nev%C3%BDhern%C3%A9-hracie-pr%C3%ADstroje-1.pdf
http://obecrovinka.sk/wp-content/uploads/2017/04/Priznanie-k-dani-z-nehnute%C4%BEnost%C3%AD-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajn%C3%A9-automaty-a-k-dani-za-nev%C3%BDhern%C3%A9-hracie-pr%C3%ADstroje-1.pdf


4 
 

 pondelok - štvrtok v čase 08:00 - 16:00 , piatok v čase 08:00 – 12:00 

Referát práce, miezd a sociálnych vecí 

(Ing. Alžbeta Tináková) tel. 02/59304050 , e-mail: tinakova@obecrovinka.sk 

V prípade potreby dohodnúť na uvedených kontaktoch. 

Referát evidencie obyvateľstva, pokladňa 

( Janka Kundláková ) tel. 02/59304056 , e-mail: kundlakova@obecrovinka.sk 

Pokladňa bude do 24.1.2021 zatvorená. Neodkladnú platbu bude možné vykonať prevodom 

na účet obce. Pred prevodom je potrebné e-mailom vyžiadať variabilný symbol k platbe. 

Prihlasovanie k trvalému pobytu sa do 24.1.2021 nevykonáva.  

 

Referát odpadového hospodárstva 

( Milan Hrajnoha) tel.02/59304058 , e-mail: hrajnoha@obecrovinka.sk 

Prihlasovanie nových poplatníkov za vývoz KO, výmena nádob a platby treba dohodnúť na 

uvedených kontaktoch. 

  

Stavebný úrad 

Stavebný úrad v priestoroch   kultúrneho domu bude do 24.1.2021 zatvorený. Všetky 
plánované kolaudácie sa do termínu 24.1. odkladajú na neurčito. Neodkladnú  
návštevu však odporúčame vopred dohodnúť na tel.č.: 0907 298 494, alebo e-
mailom na:                                                     
sasinkova@obecrovinka.sk (Ing. Simonetta Sasinková) 
fleischerova@obecrovinka.sk (Mgr. Margita Fleischerová) 
gunovska@obecrovinka.sk (Ing. Miroslava Guňovská) 
kurucova@obecrovinka.sk ( Ing. Mária Kurucová) 
 

 
3. Kultúrny dom  a knižnica     

Činnosť pozastavená do 24.1.2021 resp. do odvolania. 

( kontakt Marta Kelemenová , 0907 201 423, e-mail: kulturakrovinka@gmail.com) 

 

4.Prevádzka MŠ, ZŠ a školskej jedálne MŠ 

 

Usmernenie pre začatie prevádzky MŠ, ZŠ v obci Rovinka bude zverejnené po 

rokovaní ministerstva školstva v termíne do 8.1.2021. 

V školskej jedálni v MŠ bude v dňoch 7 – 8.1.2021 prebiehať dezinfekcia priestorov. 

Výdaj stravy - obedov  pre dôchodcov bude z epidemiologických dôvodov do 

24.1.2021 pozastavený ! 

 

 

5.Prevádzka Zberného dvoru  

Zberný dvor v obci Rovinka bude otvorený v bežných  prevádzkových hodinách. Dňa 

6.1.2021 bude zberný dvor zatvorený. Naďalej ostávajú v platnosti sprísnené bezpečnostné 

mailto:tinakova@obecrovinka.sk
mailto:kundlakova@obecrovinka.sk
mailto:hrajnoha@obecrovinka.sk
mailto:sasinkova@obecrovinka.sk
mailto:fleischerova@obecrovinka.sk
mailto:gunovska@obecrovinka.sk
mailto:kurucova@obecrovinka.sk
mailto:kulturakrovinka@gmail.com
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a hygienické opatrenia pri vstupe na zberný dvor. Na zberný dvor budú vpustené max. tri 

osoby resp. vozidlá.  

Nakoľko niektoré okolité obce svoje zberné dvory uzatvárajú , budú sa musieť osoby pred 

vstupom na zberný dvor preukázať niektorým z dokladov: 

- platným dokladom o trvalom pobyte v obci Rovinka  

- dokladom o zaplatení poplatku za odvoz komunálneho odpadu v obci Rovinka za rok 2020 

Na základe preukázania sa zamestnanec zberného dvora preverí, či je osoba poplatníkom 

v obci. 

Pokiaľ niektorá osoba odmietne splniť túto podmienku, nebude na zberný dvor 

vpustená. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 
 
 
 


