Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
dňa 15.12.2008 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu Veľké Rovné – ústredie
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Alena Rojková,
Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Jana Gabajová,
Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Mgr. Paula Kmecíková, Zuzana Ohrádková,
Alojz Škrkoň, Viera Tabačková
Program:
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných všetkých 11 poslancov, takže
zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : Janu Gabajovú a Ing. Pavla Gabríka
Hlasovanie č. 180 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1.Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2009
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 81/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 82/2008 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 83/2008 o dani z nehnuteľností na území obce v roku
2009
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 84/2008 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase
6. Rôzne
1.Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2009
Rozpočet obce bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli k pripomienkovaniu
a zaslaný p. poslancom .
Hlasovanie č. 181 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 166/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Veľké Rovné , IČO: 00 321 737 na rok 2009
po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky
neboli podané a na doporučenie kontrolóra obce, zároveň berie na vedomie Rozpočet na roky
2009-2011.
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 81/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Nariadenie obce č. 81/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... bolo spracované
a predložené poslancom na schválenie.Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je
Príloha č. 1 a Príloha č. 2 .
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 182 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 167/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 81/2008 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi spolu s Prílohou č. 1 a č. 2.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice spolu s prílohami č. 1 a č.2.
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3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 82/2008 o stanovení miestnych daní a miestnom
poplatku za TKO
Predložené nariadenie o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za TKO bolo
vyvesné na úradnej tabuli k pripomienkovaniu. Po diskusii bolo
Hlasovanie č. 183 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 168/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 82/2008 o stanovení
miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 83/2008 o dani z nehnuteľností na území obce v roku
2009
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nariadenie obce o dani z nehnuteľností pre rok 2009 .
Hlasovanie č. 184 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 169/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 83/2008 o dani
z nehnuteľností na územé obce v roku 2009.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 84/2008 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase
Predložené nariadenie o vyhlasovaní v miestnom rozhlase bolo upravené tak, aby
vyhovovalo podmienkam obce a občanov . Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 185 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 170/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce č. 84/2008 o vyhlasovaní v miestnom
rozhlase.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
6. Rôzne
1. SPP – distribúcia, a.s. – odpredaj majetku Obce Veľké Rovné
SPP –distribúcia , a.s. predložila Zmluvu o nájme a kúpe plynárenského zariadenia .
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 186 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 171/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj majetku Obce Veľké Rovné – STL pripojovacieho
plynovodu pre ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné pre SPP – distribúcia, a.s. za cenu stanovenú SPP
– distribúcia, a.s. Ďalej obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že Obec Veľké Rovné nebude
požadovať od SPP- distribúcia, a.s. preplatenie nákladov na zriadenie vecného bremena ani
jednorázové odškodnenie v zmysle § 10 ods. 3 Zák. č.656/2004 Z.z. na vyššie uvedený
plynovod pre Základnú školu v lokalite Ústredie v katastrálnom územé Veľké Rovné.
Pripojovací plynovod je vedený po pozemku parc.č. CKN 15063/1 o výmere 3687 m2, ktorý
je vo vlastníctve obce Veľké Rovné.
2. Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný fin. príspevok Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – ústredie : úver na predfinancovanie
nenávratného fin. príspevku vo výške 10 mil. Sk
Predsedajúci informoval o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie.
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Hlasovanie č. 187 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 172/13/5
Obecné zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje prijatie úverovej linky vo výške 10 000 000 SKK poskytnutého zo strany Dexia
banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina , IČO: 31 575 951 s možnosťou
opakovanej prolongácie zmluvy a opakovaného čerpania úveru na účely zabezpečenia
financovania investičného projektu : „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné „ kód ITMS
NFP22110120166 s podporou projektu formou nenávratného finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
3. Projekt „Námestie“
Predsedajúci informoval poslancov o zámere projektu z Regionálneho operačného
programu : Prioritná os 4 : Regenerácia sídiel v opatrení č. 4.1. Regenerácia sídiel .
Tento projekt bude zameraný na úpravu námestia v obci .
Hlasovanie č. 188 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 173/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer a finančnú spoluúčasť obce vo výške 5 % projektu
z Regionálneho operačného programu : Prioritná os 4: Regenerácia sídiel
Opatrenie č. 4.1 : Regenerácia sídiel
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
4. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné -302 : žiadosť (č. 1106/08) o finančný príspevok
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie predložila žiadosť (č. 1106/08) o finančný príspevok
na realizáciu projektu Enviroprojekt 2008 .
Hlasovanie č. 189 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 174/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti (č. 1106/08)
Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné -302 na
realizáciu projektu Enviroprojekt 2008 vo výške 15 000 Sk.
5.Žiadosť (č. 1055/08) SÚS SČK Žilina o finančný príspevok pre darcov krvi za našej
obce
SÚS SČK Žilina požiadal (č. 1055/08) o finančný príspevok pre darcov krvi z našej obce.
Hlasovanie č. 190 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 175/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 1055/08) SÚS SČK Žilina finančný
príspevok pre darcov krvi za našej obce vo výške 3 000 Sk.
6. Žiadosť (č. 1089/08) Jaroslav Smida a manž. Anna, Veľké Rovné 1601 o odpredaj
pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 1089/08) Jaroslava Smidu a manž. Anna, Veľké Rovné
1601 o odpredaj pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné .. Po diskusii sa rozhodlo, že
žiadosť sa odkladá na ďalšie zastupiteľstvo, keď sa zistí skutočný stav ohľadne
nehnuteľnosti.
Hlasovanie č. 191 : všetkými hlasmi prítomných riešenie odložiť na ďalšie OZ
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7. ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422 : Žiadosť o úpravu rozpočtu (č. 1158/08)
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Žiadosť o úpravu rozpočtu (č. 1163/08)
Na zasadnutí sa zúčastnila osobne riaditeľka ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302 Mgr. Zuzana
Kormanová, ktorá vysvetlila poslancom dôvod úpravy rozpočtu.
Za ZŠ Ivor vysvetlila poslankyňa Mgr. Paula Kmecíková a zároveň učiteľka školy, ich
žiadosť o úpravu rozpočtu.
Hlasovanie č. 192 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 176/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 1158/08) ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422
Úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený listom č. 158/2008 zo dňa 10.12.2008.
Hlasovanie č. 193 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 177/13/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 1163/08) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné
302 Úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený listom č. 688/08 zo dňa 10.12.2008.
8. TJ Štart Veľké Rovné : Správa za rok 2008 + ďakovný list
Na zasadnutí sa osobne zúčastnil predseda TJ Štart Veľké Rovné Ladislav Korček, ktorý
predložil poslancom Správu za rok 2008 (č. 1174/08) a osobne poďakoval p. starostovi a
poslancom za podporu v roku 2008.
Hlasovanie č. 194 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 178/13/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu TJ Štart Veľké Rovné (č. 1174/08) za rok
2008.
Informácie :
Predsedajúci informoval o ďakovnom liste Obecného úradu Toopoľníky (k č. 799/08) za
finančnú podporu pri odstraňovaní následkov po víchrici a krupobití, inventarizačnú komisiu
o inventarizácii majetku obce, o výmene svietidiel v obci, o kanalizácii v obci, o vystúpení
FS Rovňan na vianočných trhoch v Bratislave, o zámere uskutočiť v Bratislave ples
rovňancov.
Dotazy : Mgr. Paula Kmecíková : cesta a most m.č. Bobčíkovce,
Alojz Škrkoň : ÚP Ing. Barčiak – jeho urgencia
Záver
P. starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutiach počas celého roka
a zasadnutie ukončil s prianím krásnych a pokojných vianočných sviatkov.
Overovatelia : Jana Gabajová
Ing. Pavel Gabrík

Zapísala : Anna Hnidzíková
Ing . Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

