
Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 29.10.2007 

o 15.00 h 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, Jana Gabajová, Mária Gabajová, 
                   Mgr. Paula Kmecíková, Mária Koniarová, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Pavel Gabrík, Zuzana Ohrádková 
 
Program : 
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý 
privítal prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 2 poslanci  
sa ospravedlnili, takže zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice  určil : pp. Ing. Juraja Bachroníka a Pavla Bočeja.  
 
Hlasovanie č. 69 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 73/2007 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných  
     priestranstvách a miestnych komunikáciách obce Veľké Rovné  
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 74/2007 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku 
    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 75/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
    stavebnými odpadmi 
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 76/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
    služieb na trhových miestach v obci Veľké Rovné 
5.Nariadenie obce Veľké Rovné č.77/2007 o dani z nehnuteľností na území obce v roku 2008 
6. Rôzne  
 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 73/2007 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na  
    verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách obce Veľké Rovné     
    Predsedajúci predložil Návrh Nariadenie obce Veľké Rovné č. 73/07 o parkovaní ... v obci 
    Veľké Rovné. . Zároveň informoval o vybudovaní parkoviska na sídlisku pred bl.č. 338 
    a o podpísaní nájomných zmlúv majiteľmi motorových vozidiel. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 70 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 63/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 73/2007 o parkovaní a 
odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách obce Veľké 
Rovné.  
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 74/2007 o stanovení miestnych daní a miestnom  
    poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  
    Nariadenie obce Veľké Rovné č. 74/2007 o stanovení miestnych daní ...  sa dopĺňa  :  
    Čl. 6  - Miestny poplatok za parkovacie miesto, ďalej mení sa sadzba za užívanie verejného 
    priestranstva na 300 Sk, pri príležitosti hodov je sadzba 500 Sk, niektorí poslanci  
    navrhovali 1 000 Sk a za pridelenie parkovacieho miesta je sadzba 100 Sk/ mesiac. Po  
    diskusii bolo prijaté  
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Hlasovanie č. 71 : za sadzbu 1 000 Sk : Mária Koniarová, Ivan Frolo 
                              za sadzbu    500 Sk :  ostatní prítomní poslanci  
Uznesenie 64/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 74/2007 o stanovení 
miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 75/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
    a drobnými stavebnými odpadmi 
    Predsedajúci predložil nariadenie s tým, že vysvetlil p. poslancom aké boli náklady za  
    vývoz odpadu na skládku v roku 2006 a aké sú náklady doteraz s predpokladom na  
    rok 2007.  Čiastka , ktorá je cez SIPO vybraná od občanov ani zďaleka nepokrýva sumu, 
    ktorú platíme na skládke. Preto sa navrhuje v roku 2008 zvýšiť sumu poplatku za TKO na 
   1 občana 400 Sk za rok, resp. 1,096 Sk za osobu poplatníka a kalendárny deň. Taktiež sa  
   navrhuje , aby chatári platili polovičnú sumu za TKO, teda 200 Sk za rok,v Prílohe č. 2 sú 
   vymenované domácnosti , ktoré sú oslobodené od výberu poplatku, ďalej zvyšuje sa  
   počet dní na 181 a viac pre poplatníka, ktorý sa preukáže čestným vyhlásením  , že sa  
   dlhodobo nezdržiava v obci.  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 72 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 65/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 75/2007 o nakladaní  
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.    
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 76/2007 o podmienkach predaja výrobkov 
     a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Veľké Rovné 
     V Nariadení obce Veľké Rovné č. 76/2007 o podmienkach ... je zmena v Čl. 5, vypadá  
      posledná veta, pretože  podľa Nariadenia č. 74/2007 o stanovení miestnych daní .... sa  
      určila sadzba pri príležitosti miestnych hodov, preto odsek sa ruší.  Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 73 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 66/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 76/2007 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  v obci. Zároveň sa schvaľuje 
Trhový poriadok ... , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nariadenia. 
Schválené nariadenie a trhový poriadok sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 77/2007 o dani z nehnuteľností na území obce  
    v roku 2008 + Príloha  
    Oddelenie daní Obecného úradu vo Veľkom Rovnom predložilo Návrh nariadenia obce  
    o dani z nehnuteľností pre rok 2008 spolu s prílohou, ktorá učuje podmienky vyberania  
    dane  na území obce. Uvedené nariadenie je oproti minulému roku v nezmenenej podobe  
    s rovnakými sadzbami ako boli v roku 2007. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 74 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 67/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 77/2007 o dani 
z nehnuteľností na území obce v roku 2008 spolu s Prílohou k nariadeniu o podmienkach 
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Veľké Rovné. 
Schválené nariadenie a príloha sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
6. Rôzne 
1. Povodňový plán obce Veľké Rovné  
    P. prednostka  predložila  prezenčne Povodňový plán obce Veľké Rovné. Bolo prijaté 
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Hlasovanie č. 75 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 68/6/5 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Povodňový plán obce Veľké Rovné.  
2.  Štatút - Krízový štáb obce Veľké Rovné 
     Štatút - Krízový štáb obce Veľké Rovné bol p. poslancom poskytnutý na zasadnutí  
     prezenčne a po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 76 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 69/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút - Krízový štáb obce Veľké Rovné. 
3. Zmena uznesenia 201/15 
    OZ v minulosti prijalo uznesenie, ktorým sa určila lehota podania 15 dní na prerokovanie 
    v zastupiteľstve.Táto lehota bola veľmi problematická,a preto navrhuje sa skrátiť ju na 
    5 dní vrátane sobota, nedeľa. Po vysvetlení bolo prijaté 
Hlasovanie č. 77 . všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 70/6/5 
Obecné zastupiteľstvo prerokuje všetky podania, ktoré prejdú podacím denníkom do 5. dňa 
pred dňom konania obecného zastupiteľstva.  
Podania doručené po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí 
zastupiteľstva.  
4. Miestne komunikácie v obci - odkúpenie 
    Predsedajúci informoval o majetko-právnom stave miestnych komunikácií v obci.  
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 78 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 71/6/5 
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce , aby v predmetnej veci konal. 
5. Zoltán Peczár Veľké Rovné - Ivor 1300 (školská bytovka)-Odpustenie dlhu 
    P. starosta informoval o dlhu, ktorý má obyvateľ bytovky pod Ivorom p.Peczár 
    a o probléme , prečo stále nie je byt pridelený inému majiteľovi. Navrhuje, aby sa 
    dlh vo výške 43 740 Sk odpustil dlžníkovi.   Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 79 : 1 - zdržal sa Mgr. Paula Kmecíková 
                              8 - poslancov za odpustenie dlhu 
Uznesenie 72/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie dlhu vo výške 43 740 Sk  Zoltánovi Peczárovi, 
Veľké Rovné - Ivor 1300 s tým, že do 15 dní dlžník sa vysťahuje a uvoľní byt. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
6. Ing. J.Marčišinová-OMORICA  (k 358/07)- predaj pozemku 
    Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou ( k č. 358/07) o odpredaj resp.  
    prenájom pozemku Ing. J.Marčišinová - OMORICA V.Rovné 1180 a prijalo 
Hlasovanie č. 80 :  2 - zdržal sa :  Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej         
                               7 - poslancov :  nepredať pozemok  
Uznesenie 73/6/5 
Obecné zastupiteľstvo zamieta  predaj , resp. prenájom pozemku žiadateľke  
Ing. J.Marčišinovej - OMORICA, Veľké Rovné 1180 (k č. 358/07). 
7. Hlavný kontrolór obce : Ing. Alena Rojková - úväzok 
    Predsedajúci informoval, že zo zákona musí mať obec svojho kontrolóra. Navrhuje 
    Ing. Alenu Rojkovú, ktorá spĺňa kvalifikačné podmienky. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 81 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 74/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje funkciu Hlavný kontrolór obce Veľké Rovné Ing. Alenu 
Rojkovú s 0,22 % úväzkom. 
8. Farský úrad Veľké Rovné - žiadosť  (č. 965/07) o finančný príspevok 
    Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 965/07) Farský úrad Veľké Rovné o finančný príspevok 
    vo výške 10 000 Sk na rekonštrukciu Domu sv. Pavla. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 82 :  1 -  zdržal sa  : Ing. Bachroník Juraj   
                               8 - za 
Uznesenie 75/6/5    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 965/07) Farského úradu vo 
Veľkom Rovnom finančný príspevok vo výške 10 000 Sk . 
9. Kronika obce 
    P. poslancom bol predložený Koncept kroniky obce Veľké Rovné kronikárky  
    Mgr. Beranovej za I. polrok 2007. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 83 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 76/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Koncept kroniky obce kronikárky Mgr. Beranovej  
a vpísanie do Obecnej kroniky za 1. polrok 2007. 
10. Žiadosť  B.Hvizdáková ,Predmier 331 (č. 970/07) o odkúpenie pozemku 
     Božena Hvizdáková, bytom Predmier 331 požiadala žiadosťou (č. 970/07)  o odkúpenie  
      pozemku , ktorý je vo  vlastníctve  Obce Veľké Rovné .Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 84 : 1 - zdržala sa  :  Mária Koniarová   
                              8 - za : nepredať pozemok 
Uznesenie 77/6/5 
Obecné zastupiteľstvo neschaľuje predaj pozemku žiadateľke B.Hvidzádkovej, bytom 
Predmier 331 na základe jej žiadosti (č. 970/07). 
11. Bytová výstavba v obci 
      P. starosta informoval o bytovej situácii v obci,  o zámere vybudovať sociálne byty na  
      základe prieskumu, o spracovaní  štúdie , aby tieto byty  spĺňali i architektonický  
      vzhľad. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 85 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 78/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa v obci začala bytová výstavba sociálnych bytov. 
Zároveň splnomocňuje starostu obce v predmetnej veci konať. 
12. Zmena v organizácii obecného úradu 
      V organizácii obecného úradu je zmena na základe schválenia Hlavného kontrolóra obce,  
      a to doplnením  - 0,22 % úväzku,   v oddelení sociálnom - platová trieda sa zvyšuje na 9 
      pracovníčke, ktorá si doplnila bakalárske štúdium. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 86 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 79/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v Organizácii Obecného úradu vo Veľkom Rovnom 
v kolonke: Hlavný kontroĺór obce sa dopĺňa 0,22 % - úväzok pre Ing. Alenu Rojkovú, bytom 
Považská Bystrica, ktorá spĺňa odbornosť a zároveň mení platovú triedu v kolonke sociálne 
 z 8 na 9 pre pracovníčku, ktorá dosiahla bakalárske vzdelanie. 
13. Žiadosť (č. 973/07) FS Rovňan o finančný príspevok na 50. výročie vzniku súboru 
      FS Rovňan požiadal svojou žiadosťou (č. 973/07) o finančný príspevok na 50. výročie 
      vzniku súboru. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 87 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 80/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre FS Rovňan vo výške 10 000 Sk na 
základe ich žiadosti (č. 973/07) pri príležitosti 50. výročia vzniku súboru. 
14. SZTP ZO Bytča - žiadosť (č. 1002/07) o finančný príspevok 
      Obecný úrad  obdržal žiadosť (č. 10002/07) SZTP ZO Bytča o finančný príspevok. 
      Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 88 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 81/6/5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre SZTP ZO Bytča , žiadosť 
 ( č. 1002/07). 
15. Vytvorenie komisie : miestne komunikácie v obci a schválenie poplatku za  
       užívanie MK ,kde je zakázany vstup vozidlám nad 7,5 t 
       Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom vytvoriť komisiu pre miestne komunikácie  
        v obci, ale rozhodlo, že nová komisia nebude vznikať, keď v zastupiteľstve pracuje  
        investičná komisia, ktorá bude riešiť i MK. Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 89 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 82/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok za užívanie MK , kde je  zakázaný vstup vozidlám 
nad 7,5 t vo výške 1 000 Sk, pre podnikateľské subjekty. 
16. Žiadosť (č. 1021/07) PZ Kyčera Veľké Rovné o pridelenie dotácie 
      Predsedajúci predložil prezenčne p. poslancom žiadosť (č. 1021/07) PZ Kyčera Veľké  
      Rovné o pridelenie dotácie na duričské skúšky, ktorých termín je v novembri 2007 a  
      termín ďalšieho OZ je až v decembri. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 90 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 83/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 1021/07) PZ Kyčera Veľké Rovné 
finančný príspevok vo výške 6 000 Sk na medzinárodné duričské skúšky.  
17. Žiadosť SÚS SČK Žilina o finan čný príspevok pre darcov krvi z našej obce 
      Prezenčne bola predložená žiadosť Sekretriátu územného spolu Slovenského Červeného  
       kríža Žilina (č. 1026/07) pre darcov krvi z našej obce na slávnosť , ktorá bude začiatkom 
       decembra v Žiline. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 91 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 84/6/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti SÚSSČK v Žiline (č. 1026/07) finančný  
príspevok pre darcov krvi z našej obce  vo výške 3 000 Sk. 
Informácie  : 
P. starosta informoval o všetkých aktivitách, ktoré sa v obci prebiehajú. 
 
Záver  
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Overovatelia : Ing. Juraj Bachroník 
                        Pavol Bočej 
 
Zapísala : Hnidzíková Anna 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                       Mgr. Mária Koniarová 
  starosta obce                                                                                prednostka úradu 


