Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 25.8.2008
o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej,
Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Jana Gabajová, Mgr. Paula Kmecíková,
Alojz Škrkoň
Neprítomní ospravedlnení : Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Zuzana Ohrádková
Program :
1. Oslavy 600.ročnice obce Veľké Rovné
2. Rôzne
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 3 poslanci ospravedlnení, takže
zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Pavla Bočeja a Alojza Škrkoňa.
Program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zmenený, nakoľko sľub poslanca mala
zložiť p. Viera Tabačková, ktorá pre dovolenku sa nemohla zúčastniť, preto bude zvolané
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ďalej doplnil sa bod programu o Plán Obce Veľké Rovné na zavedenie meny Eura.
Hlasovanie č. 154 : Schválenie zmeny programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Oslavy 600.ročnice obce Veľké Rovné
2. Rôzne
Zmeny v orgánoch obecnej samosprávy Obce Veľké Rovné
Vzhľadom na zmeny v mandáte poslanca zastupiteľstva vznikla personálna potreba
doplniť do komisie sociálnej-člena,do komisie na usporiadane vlastníctva k pozemkom
- predsedu komisie a do školskej rady ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – ústredie – člena.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č.155 :sociálna komisia :za :Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík,
Ivan Frolo, Jana Gabajová, Alojz Škrkoň
zdržal sa : Mgr. Paula Kmecíková
komisia na usporiadanie vlastníctva k pozemkov:za: Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík,
Ivan Frolo, Jana Gabajová, Alojz Škrkoň
Mgr. Paula Kmecíková
zdržal sa : Ing. Juraj Bachroník
školská rada ZŠ s MŠ SUT V.R.-ústredie za : Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej,
Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Jana Gabajová
Mgr. Paula Kmecíková, Alojz Škrkoň
Uznesenie 143/11/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do komisie sociálnej-člena : Mgr. Paulu Kmecíkovú,
podľa § 4, odst.3 Zák. 180/95 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom – predseda : Ing. Juraj Bachroník a do školskej rady ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné
–ústredie – člena : Zuzanu Ohrádkovú.
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1. Program osláv 600. výročia 1. písomnej zmienky o obci Veľké Rovné.
Predsedajúci informoval p. poslancov o programe osláv 600. ročnice 1. písomnej
zmienky o obci Veľké Rovné, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29.-31.8.2008.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 156 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 144/11/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o oslavách 600.ročnice 1. písomnej
zmienky o obci Veľké Rovné.

2. Rôzne
1. 1-izbový byt v BD č. 1300 Veľké Rovné –Ivor
Obecné zastupiteľstvo odložilo na minulom zasadnutí rozhodnutie o pridelení
1-izbového bytu v BD č. 1300 s tým, že obyvatelia domu sa vyjadria k žiadostiam.
Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1300 Ivor predložilo žiadosť (č. 788/08) , aby byt
bol pridelený im, pretože je nutné rozšíriť spoločenské priestory, v ktorých by
umiestnili vodáreň, plynovú kotolňu, práčovňu so sušiarnou.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 157 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 145/11/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 1-izbového bytu v BD Veľké Rovné-Ivor na
základe žiadosti (č. 788/08) Spoločenstvu vlastníkov bytov Ivor č. 1300.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
2. Zrušenie uzn. 93/7/5-zmena v užívaní stavby A.Smažáková a manž. V.Rovné 343
Obecný úrad obdržal Rozhodnutie (č. 260/08) Krajského stavebného úradu Žilina vo
veci zmeny užívania stavby Brodway na rekreačnú chatu, ktoré zamietlo OZ dňa
8.12.2007, uzn. 93/7/5 na základe žiadosti A. Smažákovej a manž. Veľké Rovné 343 .
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 158 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 146/11/5
Obecné zastupiteľstvo ruší svoje uznesenie č. 93/7/5 zo dňa 18.12.2008, ktorým neschválilo
zmenu v užívaní stavby na základe žiadosti (č.1156/07) A. Smažákovej a manž. bytom Veľké
Rovné 343 na základe Rozhodnutia Krajského stavebného úradu Žilina (č. 260/08).
3. Obecný úrad Topoľníky – žiadosť (č. 799/08) o finančnú pomoc
Obecný úrad vo Veľkom Rovnom obdržal žiadosť (č. 799/08) od Obecného úradu
Topoľníky o poskytnutie finančnej pomoci po víchrici a krupobití v ich obci.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 159 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 147/11/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc Obecnému úradu Topoľníky na základe
ich žiadosti (č. 799/08) vo výške 3 000 Sk.
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4. Plán Obce Veľké Rovné na zavedenie meny EURO
Prednosta predložil Plán Obce Veľké Rovné na zavedenie meny EURO .
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 160 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 148/11/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán Obce Veľké Rovné na zavedenie meny EURO.

Základná škola s materskou školou SUT Veľké Rovné-ústredie (č. 853/08) predložila Návrh
výšky príspevkov na školské zariadenia. Po diskusii sa rozhodlo žiadosť odložiť na
mimoriadne zasadnutie OZ .
Taktiež žiadosť FS Rovňan o finančný príspevok na Hodové slávnosti sa odkladá na
mimoriadne zasadnutie OZ.

Informácie :
p. starosta informoval : o novom ihrisku pri ZŠ v ústredí, o prácach, ktoré boli vykonané
v súvislosti s oslavami 600.ročnice, o oprave cesty do Rimanovíc, o nových svietidlách na
verejnom osvetlení, o oprave miestneho rozhlasu, o oprave kríža na miestnom cintoríne.

Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné p. starosta ukončil s poďakovaním za
účasť a s pozvaním p. poslancov na oslavy 600.ročnice 1. písomnej zmienky o obci Veľké
Rovné.

Overovatelia : Pavol Bočej
Alojz Škrkoň

Zapísala : Anna Hnidzíková

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

