
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné 

dňa 8.9.2008 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu Veľké Rovné –ústredie 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, 
                   Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň,  
                   Viera Tabačková 
Neprítomní ospravedlnení :  Ing. Alojz Džavík, Mgr. Paula Kmecíková 
Neprítomní neospravedlnení : Ivan Frolo, Jana Gabajová 
 
Program : 
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal 
prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 2 poslanci 
ospravedlnení, 2 poslanci neospravedlnení , takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Máriu Gabajovú, Vieru Tabačkovú 
 
Hlasovanie č. 161 : Schválenie programu zastupiteľstva : všetkými hlasmi prítomných 
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. Rôzne 
Nástup náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva 
Pretože poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Koniarová dňa 30.6.2008 vzdala sa 
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné podľa § 51 Zák.346/90 Zb. 
v platnom znení stala sa poslankyňou dňa 8.9.2008 ako náhradníčka kandidátka, ktorá pri 
voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 2.12.2006 získala najväčší počet hlasov 
v prvom volebnom obvode a to p. Viera Tabačková, bytom Veľké Rovné 115. 
Menovaná zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý je priložený k originálu tejto zápisnice.  
1. Rôzne 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 80/2008 o výške finančných príspevkov  
    v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
Základná škola s MŠ SUT Veľké Rovné-ústredie (č. 853/08) a Základná škola Veľké 
Rovné –Ivor (č. 856/08) predložili Návrh výšky príspevkov na školské zariadenia, 
nakoľko od 1.9.2008 nadobúda účinnnosť Zák.č. 245/2088 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní(školský zákon), ktorý okrem iného stanovuje povinnosť zriaďovateľa určiť 
VZN výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s pobytom dieťaťa v MŠ a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.  
Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 162 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 149/M/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 80/2008 o výške 
finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 
Nariadenie obce je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Záver 
Predsedajúci poďakoval p.poslancom za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
Overovatelia : Mária Gabajová                                                     Zapísala: Hnidzíková 
                        Viera Tabačková 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                         Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                   prednosta úradu 



 
 


