
Zápisnica 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 27.8.2007 

o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Mgr. Mária Koniarová, Ing. Alojz Džavík, Jana Gabajová,  
                   Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Mária Koniarová, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, Ivan Frolo,  
                                                Mgr. Paula Kmecíková, Zuzana Ohrádková 
Program : 
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol  
p. starosta, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 
6 poslancov,5 poslancov sa ospravedlnilo, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp.  Alojza Škrkoňa a Ing. Alojza Džavíka 
 
Hlasovanie č. 53 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných. 
Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený . 
 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 68/2006 - doplnenie 
2. Zrušenie Spoločného školského úradu 
3. Rôzne 
 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 68/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
    a drobnými stavebnými odpadmi - doplnenie 
V Nariadení obce Veľké Rovné č. 68/2006 na základe Protestu Okresnej prokuratúry Žilina   
bol zrušený Čl. 5 a  Čl. 9, tiež aj Čl. 7 - vznikli nové  a doplnený bol  Čl. 6/a. 
Hlasovanie č. 54 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 48/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v Nariadení č. 68/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi  nové Čl. 5,Čl.7 a Čl.9 a dopĺňa Čl.6/a v znení :  
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2. Zrušenie Spoločného školského úradu  
    Na návrh Obecného úradu vo Veľkom Rovnom sa zrušil Spoločný školský úrad  
    so sídlom v Kolároviciach, ktorý vznikol na základe uznesenia 83/8/4 od 1.7.2004. 
    Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 55 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 49/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie Spoločného školského úradu k 30.6.2007. 
 
3.Rôzne 
1. Žiadosť (č. 604/07) o finančnú podporu MO MS Veľké Rovné v zast.  
    Mgr. M.Slocíková 
    Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 604/07) MO MS Veľké Rovné v zastúpení 
    Mgr. M.Slocíkovou o finančnú podporu , pretože v obci bola obnovená činnosť  
    organizácie  od 3.3.2007.  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 56 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 50/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu MO MS Veľké Rovné v zastúpení 
Mgr. M.Slocíkovou na základe žiadosti (č. 604/07) vo výške 7 500 Sk.  
 
2. Organizácia školského roka 2007/2008 na ZŠ Veľké Rovné - Ivor 1422 ( č.617/07) 
    ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422 (č. 617/07) predložila organizáciu školského roka 2007/2008. 
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 57 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 51/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2007/2008 na Základnej škole  
Veľké Rovné Ivor 1422 (č. j. 161/2007)  ako bola predložená  zriaďovateľovi  listom  
č. 617/07 zo dňa 1.8.2007. 
Organizácia školského roka 2007/2008  .... je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
3. Žiadosť o odsúhlasenie organizačnej štruktúry v školskom roku 2007/2008 v ZŠ s MŠ 
    Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné  302 (č. 621/07) 
    Riaditeľstvo ZŠ predložilo organizačnú štruktúru školského roka 2007/2008 (č. 621/07). 
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 58 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 52/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačnú štruktúru v školskom roku 2007/2008 v ZŠ  
s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné  302 (č. 247/2007)  ako bola predložená 
zriaďovateľovi listom č. 621/07 zo dňa 13.8.2007. 
Organizácia školského roka 2007/2008 je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku (č.423/07) A.Labaj, Veľké Rovné 598 
    Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 423/07) A.Labaja, bytom V. Rovné 598 
     o odpredaj pozemku parc.č. 15398/6 a prijalo  
Hlasovanie č. 59 . všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 53/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 15398/6- ostatná plocha o výmere 
326 m2, ktorá bola vytvorená GP č. 14/2000  , býv. mlynský járok  A. Labajovi , bytom 
Veľké Rovné 598 na základe žiadosti (č. 423/07) za cenu podľa znaleckého posudku. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
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5. Žiadosť (č. 723/07) M. Koteková, Žilina o odpredaj pozemku 
    Monika Koteková, bytom Žilina predložila žiadosť (č. 723/07) o odpredaj pozemku parc.č.  
    5316 o rozlohe cca 200 m2.Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 60 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 54/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku parc.č. 5316 o výmere cca 200 m2, kat.  
územie Veľké Rovné  M.Kotekovej, bytom Žilina na základe žiadosti (č. 723/07) za cenu  
500 Sk/ rok, doba prenájmu 9/2007-12/2010. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
 
6. Prenájom spevnenej plochy - parkovisko sídlisko 
    Predsedajúci informoval o vybudovaní parkoviska na sídlisku s tým, že na ďalšom  
    zasadnutí OZ bude predložené nariadenie, ktoré presne určí podmienky parkovania  
   a odstavenia vozidiel na verejných priestranstvách. 
   Navrhuje sa nájom 1 200 Sk/rok/1 parkovacie miesto.Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 61 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 55/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom za spevnenú plochu (parkovisko) na sídlisku  
1 200 Sk/rok/1 parkovacie miesto. 
 
7. Cenový výmer 2/2007 - Kalkulácia  nákladov na hasičské auto LIAZ s cisternou 
    Predsedajúci predložil Návrh cenového výmeru na hasičské auto Liaz s cisternou, ktoré 
    sa využíva i na rozvoz vody, v prípade vypadnutia vodného zdroja Nivy. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 62 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 56/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenový výmer 2/2007 na hasičské auto LIAZ s cisternou . 
Cenový výmer 2/07 je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 
8. Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302 - Dodatok č. 6/2007 
    ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 predložila Dodatok č. 6/2007 , ktorým sa dopĺňa   
    Zriaďovacia listina   o  Stredisko záujmovej činnosti ako súčasť školy od 1.9.2007. 
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 63 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 57/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6/2007, ktorým sa dopĺňa Zriaďovacia listina  
o Stredisko záujmovej činnosti ako súčasť školy od 1.9.2007. 
Dodatok č. 6/2007 ... je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
9. Zriaďovacia listina ZŠ Veľké Rovné - Ivor 1422 - Dodatok č. 3/2007 
    ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422 predložila Dodatok č. 3/2007. ktorým sa dopĺňa 
    Zriaďovacia listina o Stredisko záujmovej činnosti ako súčasť školy od 1.9.2007. 
   Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 64 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 58/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3/2007, ktorým sa dopĺňa  Zriaďovacia listina 
o Stredisko záujmovej činnosti ako súčasť školy od 1.9.2007. 
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10. Žiadosť ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 (č. 795/07)  a žiadosť ZŠ Veľké Rovné -   
      Ivor 1422 (č. 795/07)  o odsúhlasenie výšky príspevku v Stredisku záujmovej činnosti 
       Obe školy predložili žiadosť o odsúhlasenie výšky príspevku v Stredisku záujmovej  
       činnosti. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 65: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 59/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku za činnosti v Stredisku záujmovej činnosti 
(č. 795/07)  50 Sk v ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 i v ZŠ 
Veľké Rovné - Ivor 1422. 
 
11. Opakovaná žiadosť (k č. 358/07) o odpredaj pozemku Ing. Jana Marčišinová 
       - Omorica, Veľké Rovné 1180 
      Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou (č. 358/07)  
      Ing. J.Marčišinovej - Omorica, Veľké Rovné 1180 o odpredaj pozemku a rozhodlo, 
      že sa vyjadrí až po prerokovaní   s Okresnou správou ciest Žilina.  
 
12. Zmena uznesenia č. 275/24/4 - Plynofikácia obce Veľké Rovné Centrum-Dolná časť 
      Predsedajúci vysvetlil, že horeuvedené uznesenie sa musí zmeniť podľa požiadaviek 
      SPP. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 66 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 60/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení odpredaj majetku Obce Veľké Rovné -STL plynovod a prípojky, 
ktorý vznikol investičnou akciou "Plynofikácia obce Veľké Rovné , Centrum-Dolná časť" pre 
SPP- distribúcia, a.s. za cenu stanovenú SPP-distribúcia, a.s. 
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že Obec Veľké Rovné nebude požadovať od SPP - 
distribúcia, a.s. preplatenie nákladov na zriadenie vecného bremena ani jednorázové 
odškodnenie v zmysle § 10, ods. 3 Zák. 656/2004 Z.z. na vyššie uvedený plynovod a prípojky 
v lokalite Centrum - Dolná časť v kat. území Veľké Rovné. 
Plynovod a prípojky sú vedené po pozemkoch parc.č. KN 15363/1, 15363/3,2350/2,2347/2, 
15314,15324/2,15325/1,2299/5,2034/2,15315,15312,2204,2455/2,15309/1,13/2, ktoré sú vo 
vlastníctve alebo v užívaní Obce Veľké Rovné. 
Zároveň sa ruší uznesenie č. 275/24/4 zo dňa 30.10.2006. 
 
13. Zoznam daňovníkov  Obce Veľké Rovné na rok 2007, ktorí nemajú trvalý pobyt  
      v obci a ich daňová povinnosť je do 20 Sk 
      Oddelenie daní predložilo Zoznam daňovníkov, ktorí majú daňovú povinnosť do 20 Sk  
      a náklady na poštovné by boli vyššie ako ich daň. 
      Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 67 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 61/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zoznam daňovníkov obce Veľké Rovné na rok 2007, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v obci a ich daňová povinnosť je do 20 Sk v počte 69 daňovníkov , 
v sume 409,-Sk. 
Zoznam ... je priložený k originálu tejto zápisnice.  
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14. FS Rovňan Veľké Rovné - žiadosť (č. 827/07) o finančný príspevok na Hodové 
       slávnosti 
       FS Rovňan predložil žiadosť (č. 827/07) o finančný príspevok na Hodové slávnosti 
       v roku 2007 vo výške 30 000 Sk. 
       Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 68 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 62/5/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 827/07) FS Rovňan finančný 
príspevok vo výške 30 000 Sk na Hodové slávnosti v roku 2007. 
 
 
Informácie  
Predsedajúci informoval o ďakovnom liste Dobrovoľnej požiarnej ochrany - Okresný výbor 
Bytča za sponzorský príspevok. 
 
Záver  
P. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Overovatelia : Alojz Škrkoň 
                        Ing. Alojz Džavík 
 
 
Zapísala : Hnidzíková Anna 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                          Mgr. Mária Koniarová 
  starosta obce                                                                    prednostka úradu 
 
 
    
      


