Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 18. 2. 2008
o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Mgr. Mária Koniarová, Ing. Juraj Bachroník,
Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík, Mgr. Paula Kmecíková,
Mária Koniarová, Alojz Škrkoň
Neprítomní ospravedlnení : Pavol Bočej, Gabajová Jana, Gabajová Mária,
Zuzana Ohrádková
Program :
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý
privítal prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 4 poslanci
ospravedlnení , takže zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Pavel Gabrík, Mgr. Paula Kmecíková
Hlasovanie č. 102 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
l. Rozpočet - školstvo na rok 2008
2. Rôzne
1. Rozpočet - školstvo na rok 2008
P. prednostka predložila Rozpočet - školstvo na rok 2008 . Rozpočet bol vyvesený na
úradnej tabuli obce.V diskusii vysvetlila, všetky náležitosti týkajúce sa rozpočtu. Bolo
prijaté
Hlasovanie č. 103 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 94/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO : 00 321 737 - školstvo
na rok 2008, po tom čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým
a pripomienky neboli podané.
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
2. Rôzne
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 78/08 o spôsobe prenájmu obecných nájomných
bytov
Predsedajúci predložil Návrh nariadenie obce o spôsobe prenájmu obecných nájomných
bytov . Bolo prijaté
Hlasovanie č. 104 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 95/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 78/2008 o spôsobe
prenájmu obecných nájomných bytov .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu Bytového domu, spôsob financovania 70 % úver
zo ŠFRB a 30 % dotácia z MVRR SR,
výstavbu Technickej vybavenosti k Bytovému domu, spôsob financovania 70 % dotácia
z MVRR SR a 30 % vlastné zdroje obce, vyčleniť vlastné zdroje obce na predmetnú stavbu
v potrebnej výške.
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Prerozdelenie rozpočtu roka s tým, že po pridelení prostriedkov budú do príjmových a
výdavkvých položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním výstavby
predmetného BD, obec sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru vrátane úroku
počas celej doby jeho splatnosti.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením všetkých úkonov spojených
s prípravou predmetnej stavby Bytového domu a Technickej vybavenosti k Bytovému
domu, predložením žiadostí na ŠFRB na získanie úveru a na MVRR na získanie dotácie.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
2.Odsúhlasenie výstavby ihriska s umelou trávou pri ZŠ -ústredie
Predsedajúci dal prezenčne pozrieť ako by malo vyzerať ihrisko s umelou trávou, ktoré by
malo byť pri Základnej škole s materskou školou SUT Veľké Rovné -ústredie.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 105 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 96/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu ihriska s umelou trávou pri ZŠ s MŠ SUT Veľké
Rovné - ústredie so spoluúčasťou Obce Veľké Rovné vo výške 700 000 Sk.
3. Riešenie nájomného nebytových priestorov lekári : MUDr. Turčan, MUDr. Kubišová
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo riešením nájomného pre praktického lekára v obci
a zubnej lekárky. Doteraz nájomné bolo symbolické 1,- Sk a platili spotrebovanú
elektrickú energiu vo svojich ordináciách. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 106 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 97/8/5
Obecné zastupiteľstvo obce odkladá riešenie nájomného v nebytových priestoroch pre
lekárov na ďalšie zasadnutie OZ.
4. Určenie kritérií pre pamätné tabule v obci, čestný občan obce ...
Predsedajúci predložil návrh, aby p. poslanci na ďalšie zasadnutie OZ predložili svoje
kritéria, kto by mal pri príležitosti 600. výročia obce obdržať napr. čestný občan obce...
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 107 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 98/8/5
Obecné zastupiteľstvo odkladá určenie kritérii pre pamätné tabule v obci, čestný občan
obce...
na ďalšie zasadnutie OZ.
5. Žiadosť (č. 53/08) o odsúhlasenie príspevku pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ SUT Veľké
Rovné - ústredie
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 53/08) od ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné - ústredie ,školské
stravovanie o odsúhlasenie príspevku pre ŠJ vo výške 1,- Sk od rodičov, na jedno hlavné
jedlo, na doplnenie kuchynského vybavenia jedálne. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 108 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 99/8/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje príspevok pre školskú jedáleň vo výške 1 Sk na doplnenie
kuchynského vybavenia a chod jedálne , na základe ich žiadosti (č. 53/08).

3
6. Žiadosť (č. 33/08) Ing. R.Mucha V.Rovné + Ing. J. Mucha Trenčín - o odkúpenie
pozemku
Ing. Radoslav Mucha, bytom Veľké Rovné 415 a Ing. Ján Mucha , bytom Inovecká 66,
Trenčín predložili žiadosť (č. 33/08) o odkúpenie pozemku parc.č. 4438 v kat. území
Veľké Rovné. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 109: všetkými hlasmi pítomných
Uznesenie 100/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc.č. 4438 v kat. území Veľké Rovné
žiadateľom Ing. Radoslav Mucha, bytom Veľké Rovné 415 a Ing. Ján Mucha, Inovecká 66,
Trenčín na základe ich žiadosti (č. 33/08) za cenu podľa znaleckého posudku.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
7. Odsúhlasenie nadstavby ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné - ústredie
Predsedajúci predložil prezenčne návrh riešenia nadstavby ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné ústredie s 5 % spoluúčasťou obce . Bolo prijaté
Hlasovanie č. 110 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 101/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nadstavbu Základnej školy s materskou školou SUT Veľké
Rovné - ústredie s 5 % spoluúčasťou obce.
8. Žiadosť (č. 972/07) o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2008 - Rovňanské
speváčky, deti + heligonkári
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 972/07) Rovňanské speváčky ... a osobne
p. Šechná podala informáciu o ich činnosti. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 111 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 102/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na základe žiadosti (č. 972/07) na rok
2008 pre Rovňanské speváčky, deti + heligonkári vo výške 35 000 Sk.
Zároveň berie na vedomie vyúčtovanie detskej speváckej skupiny za rok 2007.
9.Žiadosť (č. 1198/07) FS Rovňan o finančný príspevok
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 1198/07) o finančný príspevok na rok 2008 vo výške
100 000 Sk na ich činnosť. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 112: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 103/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti (č. 1198/07) FS
Rovňan vo výške 50 000 Sk na I. polrok 2008.
Zároveň žiada FS Rovňan o finančnú správu a správu o činnosti za rok 2007.
10. Žiadosť (č. 87/08) TJ Štart Veľké Rovné o príspevok na činnosť na rok 2008
TJ Štart Veľké Rovné predložila žiadosť (č. 87/08) o príspevok na činnosť na rok 2008.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 113 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 104/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na činnosť pre TJ Štart Veľké Rovné na základe
ich žiadosti (č. 87/08) vo výške 100 000 Sk na I. polrok 2008.
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11. Žiadosť (č. 148/08) Dobrovoľ. hasičský zbor Veľké Rovné o finančný príspevok
na rok 2008
DHZ Veľké Rovné predložil žiadosť (č. 148/08) o finančný príspevok na rok 2008.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 114 : za sumu 5 000 Sk : 4 poslanci : Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík,
Mgr. Paula Kmecíková, Mária Koniarová
proti 3 poslanci : Ing. Bachroník Juraj, Ing. Alojz Džavík, Alojz Škrkoň
Uznesenie 105/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na činnosť Dobrovoľnému hasičskému zboru vo
Veľkom Rovnom na základe ich žiadosti (č. 148/08) vo výške 5 000 Sk.
12. Žiadosť (č. 152/08) PZ Kyčera Veľké Rovné o pridelenie dotácie pre rok 2008
PZ Kyčera Veľké Rovné predložilo žiadosť (č. 152/08) o pridelenie dotácie pre rok 2008.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 115 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 106/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre rok 2008 PZ Kyčera Veľké Rovné na
základe ich žiadosti (č. 152/08) vo výške 15 000 Sk.
13. Žiadosť (č. 154/08) Rímsko-kat. farský úrad vo Veľkom Rovnom o finančný
príspevok
Farský úrad vo Veľkom Rovnom predložil žiadosť (č. 154/08) o finančný príspevok.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 116 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 107/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 154/08) Rímsko- katolíckej farnosti
Veľké Rovné finančný príspevok vo výške 8 000 Sk na nevyhnutné opravy a údržbu Domu
sv. Pavla Veľké Rovné - ústredie.
14. MO Matice Slovenskej vo Veľkom Rovnom (č. 159/08) poďakovanie a Činnosť MO
MS v roku 2007
Miestny odbor Matice Slovenskej vo Veľkom Rovnom predložil Správu o činnosti v roku
2007 a zároveň výbor poďakoval za peňažné prostriedky na rok 2007.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 117 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 108/8/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti MO MS Veľké Rovné v roku
2007.
15. MS SČK Veľké Rovné - žiadosť (č. 160/08) o príspevok na činnosť v roku 2008
+ Správa o použití finančných prostriedkov z roku 2007
MS SČK Veľké Rovné predložil žiadosť (č. 160/08) o príspevok na činnosť na rok 2008
a zároveň predložil Správu o použití fin. prostriedkov z roku 2007. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 118 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 109/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 160/08) MS SČK Veľké Rovné ústredie finančný príspevok na činnosť spolku vo výške 5 000 Sk, zároveň berie na vedomie

Správu o použití finančného príspevku z roku 2007.
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16. ZO SZZP Veľké Rovné - žiadosť (č. 165/08) o sponzorský príspevok
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých predložila žiadosť
(č. 165/08) o sponzorský príspevok na rok 2008. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 119
Uznesenie 110/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sponzorský príspevok pre ZO SZZP Veľké Rovné na
základe ich žiadosti (č. 165/08) vo výške 5 000 Sk.
17. Oddiel kondičnej kulturistiky... vo Veľkom Rovnom žiadosť (č. 179/08) o pridelenie
finančných prostriedkov na nákup športových potrieb
Oddiel kondičnej kulturistiky a fittnes pod vedením Pavla Šedivého , Veľké Rovné 565
predložil žiadosť (č. 179/08) o pridelenie finančných prostriedkov na nákup športových
potrieb. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 120 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 111/8/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie športových potrieb vo výške 20 000 Sk pre
Oddiel kulturistiky... Veľké Rovné na základe ich žiadosti (č. 179/08) s tým, že športové
potreby budú majetkom obce a s Oddielom kulturistiky ... sa uzavrie Zmluva o výpožičke.
Záver
Na záver p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Overovatelia : Ing. Pavel Gabrík
Mgr. Paula Kmecíková

Zapísala : Hnidzíková

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Mgr. Mária Koniarová
prednostka úradu

