Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 30.6.2008
o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Alena Rojková-kontrolór obce, Ing. Juraj Bachroník,
Ing. Alojz Džavík ( prišiel o 16.30 h), Ivan Frolo, Jana Gabajová,
Mária Gabajová, Mgr. Paula Kmecíková, Zuzana Ohrádková,
Neprítomní ospravedlnení : Pavol Bočej, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Škrkoň
Mária Koniarová , Veľké Rovné 336 oznámila listom č. 672/2008 dňa 30.6.2008, že sa
týmto dňom vzdáva svojho poslaneckého mandátu.
Program :
10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý
privítal prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, 3 poslanci
ospravedlnení, 1 poslanec prišiel o 16.30 h , 1 poslanec abdikoval, takže zasadnutie je
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp.Zuzanu Ohrádkovú a Ing. Juraja Bachroníka
Hlasovanie č. 134 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2007
2. I. Zmena Rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2008
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 79/2008 „Požiarny poriadok obce „
4. Rôzne
1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2007
Záverečný účet obce bol vyvesený na úradnej tabuli k nahliadnutiu resp.
k pripomienkovaniu a p. poslancom zaslaný na oboznámenie sa a vyjadrenie.
V správe 1. Rozpočet obce na rok 2007 v prvom odseku posledná veta :
Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený ako vyrovnaný, opraviť bol prebytkový.
Hlavná kontrolórka obce Ing. A. Rojková podala Stanovisko k záverečnému účtu,
písomne i osobne. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 135 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 124/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2007,
IČO: 00 321 737 s bežnými príjmami 35 688 000 Sk,bežnými výdavkami 14 413 000 Sk,
prebytkom 6 228 000, kapitálovými výdavkami 5 588 000 Sk po tom čo bol v zákonnej
lehote vyvesený na úradnej tabuli obce a pripomienky neboli podané.
Záverečný účet sa schvaľuje bez výhrad.
Záverečný účet predložiť audítorovi. Záverečný účet je priložený k originálu tejto
zápisnice.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ je priložené k originálu tejto zápisnice.
2. I. Zmena Rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2008
Predložený bol Návrh I. zmeny Rozpočtu Obce na rok 2008 : bežné príjmy v tis.Sk.
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územmnej samospráve :
schválený 21 000 upravený 25 290
312 001 Transfer zo ŠR ZŠ PK schválený 10 988 upravený 11 171
Hlasovanie č. 136 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 125/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje I. Zmenu Rozpočtu Obce Veľké Rovné,IČO: 00 321 737
na rok 2008 po tom, čo bol návrh v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci
obvyklým.
I.Zmena Rozpočtu je priložená k originálu tejto zápisnice.
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 79/2008 „Požiarny poriadok obce“
Obci zo zákona vyplýva , aby mala vypracovaný Požiarny poriadok obce.
Požiarny poriadok z roku 2004 , ktorý bol prijatý uzn. č. 270/22 sa ruší .
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 137: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 126/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 6 Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení a Zák.
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi Nariadenie obce Veľké Rovné
č. 79/2008 „Požiarny poriadok obce“ .
Zároveň ruší Požiarny poriadok z 24.6.2004, uzn.. 270/22.
Schválené Nariadenie obce Veľké Rovné č. 79/2008 „Požiarny poriadok obce „ je priložené
k originálu tejto zápisnice.
4. Rôzne
1. Žiadosť (č. 468/08) o príspevok na Obecnú knižnicu
Knihovníčka Mgr. J. Macková pracovníčka Obecnej knižnice Veľké Rovné predložila
žiadosť (č. 468/2008) o príspevok na zakúpenie kníh.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 138 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 127/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 468/08) finančný príspevok vo výške
10 000 Sk pre Obecnú knižnicu Veľké Rovné.
2. Návrh na vyradenie majetku Obce Veľké Rovné v správe ZŠ Veľké Rovné –Ivor
Likvidačná komisia zástupcov ZŠ Veľké Rovné –Ivor predložila Návrh na vyradenie
majetku Obce Veľké Rovné v správe ZŠ Veľké Rovné –Ivor. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 139 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 128/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku Obce Veľké Rovné v správe ZŠ Veľké
Rovné –Ivor z evidencie a odúčtovať z účtovneho stavu majetku tak, ako ho predložila
likvidačná komisia zástupcov ZŠ Veľké Rovné – Ivor dňa 17.4.2008.
3. Obec Veľké Rovné – Návrh na vyradenie DDHM
Obec Veľké Rovné predložila Návrh na vyradenie DDHM : drobný majetok v hodnote
371 213 Sk a dlhodobý hmotný majetok v hodnote 522 799. P. starosta vysvetlil o aký
DDHM ide a po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 140: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 129/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie DDHM Obec Veľké Rovné ,tak ako bol
predložený .
4. Žiadosť Rím.kat. farnosti Veľké Rovné o fin. príspevok- kaplnka Hájek
Rímsko –katolícky farský úrad vo Veľkom Rovnom požiadal žiadosťou (č. 498/08)
o finančný príspevok na rekonštrukčné práce na kaplnke v Hájku. Po diskusii bolo
prijaté
Hlasovanie č. 141 : za : Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo, Mária Gabajová, Jana Gabajová,
Mgr. Paula Kmecíková
zdržal sa: Zuzana Ohrádková , nehlasoval : Ing. Alojz Džavík
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Uznesenie 130/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 30 000 Sk na základe žiadosti
(č. 498/08) Rím.kat. farného úradu vo Veľkom Rovnom na rekonštrukčné práce na kaplnke
v Hájku.
5. Žiadosť o úpravu MK po plynofikácii (č. 503/08) J.Škorvan + spol. V.Rovné
Žiadatelia Jozef Škorvan, Ľubomír Škorvan, Pavol Juranka , Jozef Gumančík, Martin
Holaza, Vladimír Frolo podali žiadosť (č. 503/08) o úpravu miestnej komunikácie pri
ich rodinných domoch. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 142: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 131/10/5
Obecné zastupiteľstvo odstupuje žiadosť (č. 503/2008) J. Škorvan + spol. Veľké Rovné
investičnej komisii na posúdenie.
6. Návrh na zmenu uzn. 128/11/4
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom zrušenia uznesenia 128/11/4 zo dňa
16.8.2004, ktoré umožňovalo odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva Obce , ale iba
v závažných prípadoch. Navrhovalo sa úplne zakázať predaj nehnuteľností .
Po diskusii dospeli p. poslanci k záveru, uvedené uznesenie nezrušiť .
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 143: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 132/10/5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmenu uzn. č. 128/11/4 zo dňa 16.8.2008 , ponecháva ho
v platnosti.
7. Odpredaj UNC, kúpa staveb. stroja a vozidla na TKO
p. starosta informoval p. poslancov o stave vozového parku obce a navrhuje odpredaj
starého UNC cestou oznamu v MR, kúpu použitého stavebného stroja, ktorý je
v dobrom technickom stave a o kúpe nového vozidla na vývoz TKO podľa
najvýhodnejšej cenovej ponuky. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 144 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 133/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj UNC, nákup použitého stavebného stroja a nákup
vozidla na TKO.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
8. Návrhy na „ čestný občan obce „
P. poslanci sa zaoberali návrhmi na udelenie titulu „čestný občan obce“ pri príležitosti
600. výročia vzniku obce. MO MS tiež predložila svoj návrh. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 145: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 134/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie titulu „Čestný občan obce“ pri príležitosti 600.
výročia vzniku obce týmto osobnostiam :
v duchovnej oblasti : páter Jozef Šuppa, verejno-kultúrna -spoločenská oblasť : Alojz Džavík
im memoriam, v kultúrno-literárnej oblasti : Milan Ferko,
vo vedeckej oblasti:Ing.František Hnidzík PhD.,
požiarna ochrana: Jozef Pavelčík im memoriam,rozvoj drotárstva : Ladislav Mikulík,
rozvoj obce : Ján Gumančík im memoriam, Ing. Ján Badúšek.
9. Opakované riešenie žiadosti Ing. Jozef Bubica,( č. 408/08) o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo opakovane riešilo žiadosť , ktorú predložil Ing. Jozef Bubica,
bytom Veľké Rovné 505 a prijalo
Hlasovanie č.146: zamieta:Ivan Frolo,Mária Gabajová,Mgr.Paula Kmecíková,
Zuzana Ohrádková,
zdržal sa : Ing. Juraj Bachroník, Ing. Alojz Džavík, Jana Gabajová
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Uznesenie 135/10/5
Obecné zastupiteľstvo žiadosť (č. 408/08) Ing. Jozef Bubica, Veľké Rovné 505 o odpredaj
pozemku z vlastníctva Obce zamieta.
10. ZŠ Veľké Rovné –Ivor : Organizácia školského roku 2008/2009
Základná škola Veľké Rovné –Ivor predložila Organizáciu školského roku 2008/2009
(č. 605/08 , dňa 6.6.2008) svojím listom č. 99/2008. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 147: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 136/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2008/2009 ZŠ Veľké Rovné –
Ivor, tak ako ju predložila svojim listom č. 99/2008 dňa 6.6.2008.
Organizácia školského roka 2008/2009 je priložená k originálu tejto zápisnice.
11. Žiadosti o pridelenie 1-izbového bytu v BD č. 1300 Veľké Rovné -Ivor
Obecný úrad obdržal 5. žiadostí o pridelenie 1-izbového bytu v BD č. 1300 V.Rovné –
Ivor. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 148 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 137/10/5
Obecné zastupiteľstvo odkladá pridelenie 1-izbového bytu v BD č. 1300 Veľké Rovné – Ivor
na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva.
12. Žiadosť Mariána Majtána + syn Michal, Veľké Rovné 819 (č. 633/08) o finančný
príspevok na oblečenie –heligonkári
Marián Majtán so synom požiadali (č. 633/08) o finančný príspevok na oblečenie pri
vystupovaní na podujatiach, kde reprezentujú našu obec . Bolo prijaté
Hlasovanie č. 149 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 138/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 633/08) Mariána Majtána + syn
Michal, Veľké Rovné 819 finančný príspevok vo výške 3 000 Sk na oblečenie pri
vystupovaní na podujatiach, kde reprezentujú našu obec v hre na heligonkách.
13. Organizácia školského roka 2008/2009 ZŠ s MŠ SUT V.Rovné-ústredie (č. 638/08)
Základná škola Veľké Rovné – Ivor predložila Organizáciu školského roka 2008/2009
(č. 638/08) svojim listom č. 539/2008. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 150 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 139/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2008/2009 ZŠ s MŠ SUT
Veľké Rovné –ústredie (č. 638/08) tak, ako ju predložila svojim listom č. 539/2008, dňa
16.6.2008.
Organizácia školského roka je priložená k originálu tejto zápisnice.
14. Návrh na vyradenie DDHM ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné-ústredie
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné –
ústredie predložila návrh na vyradenie DDHM. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 151 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 140/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku Obce Veľké Rovné v správe ZŠ s MŠ
SUT Veľké Rovné – ústredie tak, ako ho dňa 19.6.2008 predložila inventarizačná komisia
v celkovej hodnote 352 544,39 Sk.
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2008
Hlavná kontrolórka obce Ing. A. Rojková osobne predniesla Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2008. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 152 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 141/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok
2008.
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.
16. Mária Králiková , V.Rovné 591
Irena Hanuliaková, Martin – žiadosť o odkúpenie pozemku (č. 673/2008)
Mária Králiková, bytom Veľké Rovné 591 a Irena Hanuliaková , bytom Martin
požiadali žiadosťou (č. 673/2008) o odpredaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve Obce.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 153 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 142/10/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku parc.č.KN 672/15 záhrada o výmere
57 m2 na základe žiadosti č. 673/08 Márii Králikovej , bytom Veľké Rovné 591 a Irene
Hanuliakovej, bytom Martin parc.č. KN 672/3 záhrada o výmere 34 m2 v k.ú. Veľké Rovné,
ktorej vlastníkom je Obec Veľké Rovné , za cenu podľa znaleckého posudku.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
Informácie :
p. starosta informoval o ďakovnom liste od DPO OV v Bytči za finančnú podporu ich
organizácie, o presune finančných prostriedkov na II. polrok pre TJ Štart Veľké Rovné a FS
Rovňan Veľké Rovné .
Zároveň informoval, že p. prednostka skončila pracovný pomer na Obecnom úrade a od
1.7.2008 nastupuje za prednostu Ing. Albert Majstrík.

Záver
Záver zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta s poďakovaním za účasť .

Overovatelia : Zuzana Ohrádková
Ing. Juraj Bachroník

Zapísala :

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Mgr. Mária Koniarová
prednostka úradu

