Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 25.6.2007
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Mgr. Mária Koniarová, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej,
Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík,
Mgr. Paula Kmecíková, Mária Koniarová, Zuzana Ohrádková
Neprítomní ospravedlnení : Jana Gabajová, Alojz Škrkoň
Program :
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce otvoril p. starosta, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 2 ospravedlnení, takže zasadnutie
je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : Máriu Koniarovú, Zuzanu Ohrádkovú
Hlasovanie č. 39 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2006
2. Zmena v Nariadení obce Veľké Rovné č. 68/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
3. Rôzne
1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné
P. poslancom bol predložený Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2006 k schváleniu.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 40 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 35/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné , IČO : 00 321 737 za
rok 2006 s bežnými príjmami (tis.Sk) 40 253, bežnými výdavkami 32 520, prebytkom 7 733,
s kapitalovými príjmami 20, kapitalovými výdavkami 7 127, po tom , čo bol v zákonnej
lehote vyvesený na úradnej tabuli obce.
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice.
2. Zmena v Nariadení obce Veľké Rovné č. 68/2006 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi...
Predsedajúci informoval p. poslancov o Proteste prokurátora - Okresná prokuratúra Žilina
(č. 548/07) v Nariadení obce Veľké Rovné č. 68/06 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ...
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 41 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 36/4/5
Obecné zastupiteľstvo ruší v Nariadení obce Veľké Rovné č. 68/06 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Čl. 5 a Čl. 9, zároveň ukladá
starostovi obce do nasledujúceho zastupiteľstva predložiť nové, podľa protestu Okresnej
prokuratúry Žilina (č. 548/07).
3. Rôzne
1. Cintorín - hrobové miesta
P. poslancom bol predložený Návrh na Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku cintorína
vo Veľkom Rovnom , ktorý bol schválený 24. OZ dňa 30.10.2006, uznesením č. 271/24/4,
ako neoddeliteľná súčasť Nariadenia obce Veľké Rovné č. 70/2006 o pohrebníctve na
území obce.
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Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 42 : všetkými hlasmi prítomných
Uzensenie 37/4/5
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 k Prevádzkovému poriadku
cintorína vo Veľkom Rovnom, ako neoddeliteľná súčasť Nariadenia obce Veľké Rovné
č. 70/2006 o pohrebníctve na území obce .
Za prvý odsek sa vsunie veta :
Zároveň pozastavuje pochovávanie v sektore E a F, pretože v sektore A,B,C,D sú voľné
hrobové miesta. Ak vznikne nutnosť pochovať v uvedených sektoroch, tak iba v jednohrobe
dve osoby a iba v závažných a odôvodnených prípadoch, o ktorých rozhodne starosta obce.
Dodatok č.2 je priložený k originálu tejto zápisnice.
2. Žiadosť o odpredaj pozemku Tibor Ďurica, Žilina (č. 547/07)
Tibor Ďurica, bytom Žilina požiadal listom (č. 547/07) o odpredaj pozemku tzv.
Boľačkovský dom. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 43 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 38/4/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku tzv. Boľačkovský dom Tiborovi
Ďuricovi, bytom Žilina (č. 547/07).
3. Žiadoť Jozef Labaj a manž. Veľké Rovné 493 a Ing. Peter Priečinský a manž., bytom
Žilina ( č. 555/07) o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou J. Labaja a manž. V.Rovné 493 a Ing. P.
Priečinského a manž., bytom Žilina (č. 555/07) a prijalo
Hlasovanie č. 44 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 39/4/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku parc.č. KN 15066/5 o výmere 40 m,
v kat. území Veľké Rovné žiadateľom (č. 555/07) : Jozefovi Labajovi a manž., bytom Veľké
Rovné 493 a Ing. Petrovi Priečinskému a manž. , bytom Lichardova 14, Žilina .
4. Žiadosť Peter Svrček-SALUS, Veľké Rovné 336 (č. 525/07) o odkúpenie bunky
Predsedajúci predložil žiadosť P.Svrčka-Salus Veľké Rovné (č. 525/07) o odkúpenie
bunky, v ktorej je sociálne zariadenie obce.Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 45 : 8 poslancov - proti, 1 sa zdržal - Ing. Juraj Bachroník
Uznesenie 40/4/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj bunky, v ktorej je sociálne zariadenie obce Petrovi
Svrčkovi - Salus Veľké Rovné 336 (č. 525/07).
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Anton Labaj, Veľké Rovné 598 (č. 423/07)
Anton Labaj Veľké Rovné 598 predložil žiadosť (č. 423/07) o odkúpenie pozemku.
Nakoľko žiadosť nebola kompletná, odkladá sa na ďalšie zasadnutie.
6. Pavol Adamusík a manž. Ľudmila, bytom Veľké Rovné 665 (č. k 688/06)
opakovaná žiadosť o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou (č.k 688/06) Pavla Adamusíka
a manž.Ľudmily,bytom Veľké Rovné 665 (č.k 688/06) o predaj pozemku parc.č.CKN 6519
Po diskusii a dohode i s p. Chorvátom obecné zastupiteľstvo je názoru, že uvedený
pozemok odpredá žiadateľom a v prípade , že v budúcnosti požiada o odpredaj i p. Chorvát
bude sa jeho žiadosť posudzovať kladne.

3
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 46 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 41/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc.č. CKN 6519 o výmere 280 m2 - TTP,
ktorý je vedený na LV č. 2757, kat. územie Veľké Rovné žiadateľovi (k č. 688/06) : Pavlovi
Adamusíkovi a manž. Ľudmile, bytom Veľké Rovné 665. Zároveň ukladá starostovi obce
dohodnúť kúpnu cenu podľa miestnych zvyklostí a podľa vyhlášky o bonite pôdy.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce .
7. Ján Papučík, Veľké Rovné 342 - opakovaná žiadosť z roku 2005 (k č. 1066/05)
o odkúpenie pozemku
Ján Papučík, bytom Veľké Rovné 342 ešte v roku 2005 predložil žiadosť( k č. 1066/05)
o predaj pozemku parc.č. 598. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 47 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 42/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. CKN 598 žiadateľovi : Jánovi
Papučíkovi, bytom Veľké Rovné 342 (k č. 1066/05).Zároveň ukladá starostovi obce
dohodnúť kúpnu cenu podľa miestnych zvyklostí a podľa vyhlášky o bonite pôdy.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
8. Dobrovoľná požiarna ochrana-Okresný výbor Bytča žiadosť o finančnú výpomoc
(č.416/07)
DPO - OV Bytča požiadala listom (č. 416/07) o finančnú výpomoc na zabezpečenie
okresných kôl hasičských súťaží pre deti i dospelých.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 48 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 43/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 416/07) DPO-OV Bytča finančnú
výpomoc vo výške 500 Sk.
9. Návrh na zrušenie uznesenia- Ing. J.Marčišinová -Omorica (č. 358/07)
Obecné zastupiteľstvo na svojom3. zasadnutí prijalo uznesenie 30/3/5, ktorým vyzvalo
žiadateľku Ing. Janu Maršišinovú, aby predložila štúdiu - situačný plán umiestnenia
prevádzky. Nakoľko menovaná nepredložila žiadne materiály, navrhuje sa uznesenie
zrušiť. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 49 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 44/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušiť uznesenie 30/3/5, nakoľko žiadateľka nepredložila
štúdiu - situačný plán umiestnenia prevádzky.
10. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 72/2007 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase
P. poslancom bolo predložené Nariadenie obce Veľké Rovné č. 72/2007 o vyhlasovaní
v miestnom rozhlase, kde sú presne stanovené termíny vyhlasovania, poplatok za
vyhlásenie. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 50 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 45/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 72/2007 o vyhlasovaní
v miestnom rozhlase.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
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11. Vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ SUT Veľké Rové - ústredie
P. poslanci boli oboznámení s výsledkom konkurzu na riaditeľku ZŠ s MŠ SUT
Veľké Rovné - ústredie, ktorý vyhrala Mgr. Zuzana Kormanová a zároveň jej
vymenovanie do funkcie.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 51 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 46/4/5
Obecné zastupiteľstvo vymenúva do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou
Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné - ústredie č. 302 Mgr. Zuzanu Kormanovú od
1.7.2007.
Menovací dekrét je priložený k originálu tejto zápisnice.
12. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov - TJ Štart Veľké Rovné (č. 586/07)
Obecný úrad obdržal od TJ Štart Veľké Rovné žiadosť (č. 586/07) o poskytnutie
finančných prostriedkov vo výške 80 000 Sk a zároveň predložili finančnú správu TJ
Štart
k 25.6.2007.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 52 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 47/4/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti TJ Štart Veľké Rovné (586/07) finančné
prostriedky vo výške 80 000 Sk a zároveň berie na vedomie Finančnú správu TJ Štart Veľké
Rovné k 25.6.2007.
Finančná správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
Informácie :
P. prednostka informovala : o výsledku inšpekcie na ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné, ktorá bola
na škole na základe anonymu,
ďalej sa diskutovalo o umiestnení sociálneho zariadenia verejného WC v obci, aby bolo prístupné občanom v centre obce,
pri predaji pozemku z vlastníctva obce bol návrh, aby sa
k žiadosti poprípade vyjadrili i dotknutí susedia
Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia : Mária Koniarová
Zuzana Ohrádková
Zapísala : Hnidzíková Anna

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Mgr. Mária Koniarová
prednostka úradu

