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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu na členstvo obce Bellova Ves  

v RZOPO - Regionálnom vzdelávacom centre Rovinka na rok 2017 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny a má dopad na rozpočet obce Bellova Ves na rok 

2017 vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka je súčasťou Regionálneho združenia obcí 

Podunajskej oblasti (RZOPO) a svoje vzdelávacie aktivity odštartovalo v roku 1993. Bolo 

založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí aj 

organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov 

obcí. RVC Rovinka oslovuje pomerne rôznorodú oblasť v juhozápadnej časti Slovenska: 

hlavné mesto SR Bratislavu s jej 17 mestskými časťami, regióny Podunajsko, Žitný Ostrov, 

Malokarpatský a Záhorský. Celkove je to 255 miest a obcí okresov Bratislava, Dunajská 

Streda, Komárno, Malacky, Pezinok, Senec, Senica a Skalica. Pre stabilizáciu a upevňovanie 

pozície v regióne sa od roku 2001 začala postupne budovať členská základňa, ktorá má v 

súčasnosti 71 členov.  

Obec Bellova Ves (ďalej len „obec“) je členom Regionálneho združenia obcí 

Podunajskej oblasti - Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka (ďalej len „RVC 

Rovinka“) od roku 2008, pričom poskytované služby RVC Rovinka intenzívne využíva, a to 

najmä na vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva 

a/alebo starostu obce prostredníctvom účasti na seminároch  k rôznym témam týkajúcich sa 

územnej samosprávy. Členom sa stáva mesto alebo obec potvrdením prihlášky a zaplatením 

členského príspevku na príslušný rok. 

Prehľad členstva obce v RVC Rovinka, vrátane prehľadu vynaložených finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce v jednotlivých rokoch dokumentuje priložená tabuľka (príloha    

č. 1). 

Výška členského príspevku je určená na jedného obyvateľa obce sumou 0,16 eur/rok 

(počet obyvateľov od 251 – 500) podľa počtu obyvateľov k 31. 12. predchádzajúceho roka. 

K 31. 12. 2016 mala obec 272 obyvateľov. V prípade schválenia členstva obce v RVC 

Rovinka, členský príspevok na rok 2017 bude vo výške 43,52 eur. 

Je nutné upozorniť na skutočnosť, že obec od 01. 01. 2017 hospodári v rozpočtovom 

provizóriu, avšak zaplatením členského príspevku obec neprekročí 1/12 celkových výdavkov. 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie obecného zastupiteľstva 

v predloženom znení. 

  

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 9/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č.  4 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 24. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na členstvo obce Bellova Ves v RZOPO - Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka na 

rok 2017 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na členstvo obce 

Bellova Ves v RZOPO - Regionálnom vzdelávacom centre Rovinka na rok 2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu o výške členského príspevku na rok 2017, ktorý je určený sumou 0,16 

eur na jedného obyvateľa obce na rok podľa počtu obyvateľov obce k 31. 12. 2016 

(272 obyvateľov), a to vo výške 43,52 eur. 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce. 

3. Stanovisko komisie pre financie a správu majetku obce. 

C. Schvaľuje/neschvaľuje 

Členstvo obce Bellova Ves v RZOPO - Regionálnom vzdelávacom centre Rovinka na 

rok 2017. 

D. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA: 

1. Podať prihlášku za člena RZOPO - Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka 

a uhradiť členský príspevok na rok 2017. 

2. Zohľadniť výšku členského príspevku pri tvorbe návrhu rozpočtu obce na rok 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



príloha č. 1 k mat. č. 9/2017  

 

Prehľad členstva  

obce Bellova Ves v RZOPO - Regionálnom vzdelávacom centre Rovinka  

vrátane uhradených finančných prostriedkov z rozpočtu obce za jednotlivé roky 

 

 

RZOPO - Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka 

Obdobie 

(rok) 

Výška  

členského 

príspevku 

na 1 obyvateľa  

v eurách 

Počet obyvateľov 

k 31.12.  

predchádzajúceho 

roka 

Členský 

príspevok 

vo výške 

Celková suma 

uhradená RCV 

Rovinka za rok 

(vrátane členského 

príspevku) 

r. 2008 

 

3,90 SKK k 31.12.2007 567,00 SKK 8217,00 SKK 

145 

r. 2009 

 

0,23 eur k 31.12.2008 35,00 eur 229,00 eur 

152 

r. 2010 

 

0,21 eur k 31.12.2009 35,00 eur 219,90 eur 

161 

r. 2011 

 

0,18 eur k 31.12.2010 35,00 eur 313,00 eur 

188 

r. 2012 

 

0,17 eur k 31.12.2011 35,00 eur 216,00 eur 

204 

r. 2013 

 

0,16 eur k 31.12.2012 35,00 eur 157,00 eur 

211 

r. 2014 

 

0,15 eur k 31.12.2013 35,00 eur 249,00 eur 

220 

r. 2015 

 

0,15 eur k 31.12.2014 35,00 eur 275,00 eur 

233 

r. 2016 

 

0,16 eur k 31.12.2015 42,72 86,72 eur 

267 

 

 


