Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 18.12.2007
o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Mgr. Mária Koniarová, Pavol Bočej, Ing.Alojz Džavík,
Ivan Frolo, Gabajová Mária, Ing. Pavel Gabrík, Mgr. Paula Kmecíková,
Mária Koniarová, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň

Neprítomní ospravedlnení : Ing. Juraj Bachroník, Jana Gabajová

Program :
7. 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
ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ivana Frolu a Máriu Gabajovú
Hlasovanie č. 92 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Úprava Rozpočtu obce na rok 2007
2. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2008
3. Rôzne
1. Úprava Rozpočtu obce na rok 2007
Predsedajúci predložil Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2007.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 93 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 85/7/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu Rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2007 po tom,
čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a na doporučenie kontrolóra
obce.
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
2. Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2008, 2009, 2010
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo Návrhom na Rozpočet obce Veľké Rovné na roky
2008,2009 a 2010. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 94 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 86/7/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Veľké Rovné, IČO : 00 321 737 na rok 2008
po tom, čo bol v zákonej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky neboli
podané a na doporučenie kontrolóra obce, zároveň berie na vedomie Rozpočet na roky 2009
a 2010.
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
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3. Rôzne
1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné-ústredie
(č. 986/07)
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné
-ústredie predložila žiadosť (č. 986/07) o poskytnutie finančných prostriedkov .
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 95 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 87/7/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ SUT Veľké
Rovné -ústredie na základe ich žiadosti (č. 986/07).
2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Veľké Rovné
- Ivor za školský rok 2006/2007
P. poslancom bola prezenčne poskytnutá Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Veľké Rovné -Ivor za školský rok 2006/2007 (č. 1040/07).
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 96 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 88/7/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy Veľké Rovné - Ivor za školský rok 2006/2007 (č. 1040/07).
Schválená Správa o výsledkoch ... je priložená k originálu tejto zápisnice.
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2006/2007 Základnej školy s materskou školou Slovenského
učeného tovarišstva Veľké Rovné - ústredie (č. 1048/07)
Prezenčne bola predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch
a podmienkach ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné - ústredie v školskom roku 2006/2007.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 97 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 89/7/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom roku 2006/2007 Základnej školy s materskou školou
Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné - ústredie (č. 1048/07).
Schválená Správa o výchovno-vzelávacej činnosti ... je priložená k originálu tejto zápisnice.
4. TJ Štart Veľké Rovné : Ďakovný list a finančná správa (č. 1147/07)
Obecné zastupiteľstvo obdržalo Ďakovný list (č. 1147/07) od TJ Štart Veľké Rovné
a finančnú správu . Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 98 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 90/7/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Ďakovný list a finančnú správu (č. 1147/07) od
Telovýchovnej jednoty Štart Veľké Rovné.
5. Stredisko vidieckej rekreácie Veľké Rovné - Dolinky
P. poslanec Alojz Škrkoň informoval p. poslancov o zámere dobudovať Stredisko
vidieckej

rekreácie Veľké Rovné - Dolinky. Po diskusii bolo prijaté
3

Hlasovanie č. 99 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 91/7/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o dobudovaní Strediska vidieckej rekreácie
Veľké Rovné - Dolinky, v náväznosti na uzn. 283/24/4 zo dňa 30.10.2006.
Zároveň poveruje starostu obce zastupovať Obec pri príprave a realizácii projektu, za účelom
prípravy projektu pre čerpanie zdrojov z Európských fondov.
4. Žiadosť Ing. Radoslav Mucha, V.Rovné 415, Ing. Ján Mucha, Trenčín (č.24/07)
o prevzatie užívanej parcely do vlastníctva
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 24/07) Ing. R.Muchu a Ing. J. Muchu o prevzatie užívanej
parcely do vlastníctva. Po vysvetlení a diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 100 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 92/7/5
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť (č. 24/07) Ing. R.Muchu Veľké Rovné 415
a Ing. J. Muchu Trenčín o prevzatie užívanej parcely do vlastníctva.

5. Žiadosť Anna Smažáková a manž. , Veľké Rovné 343 (č. 1156/07) o zmenu užívania
stavby
Anna Smažáková s manž. , bytom Veľké Rovné 343 podali žiadosť (č. 1156/07) o zmenu
užívania stavby. Pôvodne v predmetnej stavbe mali podnikať, ale pre nedostatok fin.
prostriedkov požiadali o zmenu na rekreačnú chatu. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 101 : žiadosť sa zamieta : 6 poslancov
zdržali sa : 3 poslanci : Ivan Frolo, Mgr. Paula Kmecíková,
Alojz Škrkoň
Uznesenie 93/7/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmenu v užívaní stavby na základe žiadosti (č. 1156/07)
A.Smažákovej a manž., bytom Veľké Rovné 343.
Záver
Na záver p. starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na zasadnutí, poprial
radostné vianoce a zasadnutie obecného zastupitľestva ukončil.

Overovatelia : Ivan Frolo
Mária Gabajová

Zapísala : Hnidzíková

Ing. Jozef Mičieta

Mgr. Mária Koniarová

starosta obce

prednostka úradu

