Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 16.2.2009
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, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík,
Mgr. Paula Kmecíková, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň, Viera Tabačková
Program :
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, p. poslankyňa Zuzana Ohrádková
sa ospravedlnila za neskorší príchod , takže zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Alojza Škrkoňa a Vieru Tabačkovú
Hlasovanie č. 197 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený :
1.Rôzne
1.Rôzne
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 85/2009
Na základe § 6 Zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 7, odst. 2 Zák.
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bolo predložené VZN č. 85/2009 o zásadách poskytovania dotácií
z vlastných príjmov obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti ,
na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce.
Hlasovanie č. 198 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 180/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné
č. 85/2009 o Zásadách poskytovania dotácií .....
Nariadenie obce je priložené k originálu tejto zápisnice.
2. Kúpa úžitkového vozidla na rozvoz obedov
Predsedajúci informoval o potrebe zakúpenia lacného úžitkového vozidla na rozvoz
obedov.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 199 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 181/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu úžitkového vozidla pre účely rozvoz obedov za cenu
cca1 500 €.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
3. Žiadosť o finančný príspevok pre rok 2009 FS Rovňan (č. 21/09)
Žiadosť o príspevok na činnosť pre rok 2009 TJ Štart Veľké Rovné (č. 115/09)
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 21/09) FS Rovňan o finančný príspevok
na rok 2009 a prijalo :
Hlasovanie č. 200 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 182/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 21/09) FS Rovňan finančný príspevok
vo výške 2 500 € na I. polrok 2009, s upozornením na možnosť krátenia finančného príspevku
v II. polroku 2009 i spätne, v prípade rozpočtových zmien OcÚ z dôvodu finančnej krízy.
TJ Štart predložila žiadosť (č. 115/09) o príspevok na činnosť pre rok 2009.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 201 : všetkými hlasmi prítomných (na hlasovaní bola prítomná už
p.poslankyňa Z.Ohrádková)
Uznesenie 183/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 115/09) TJ Štart Veľké Rovné
finančný príspevok vo výške 4 000 € na I. polrok 2009, s upozornením na možnosť krátenia
finančného príspevku v II. polroku 2009 i spätne, v prípade rozpočtových zmien OcÚ
z dôvodu finančnej krízy.
4. Inventarizácia majetku Obce Veľké Rovné
Inventarizácia ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302
Inventarizácia ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422
p. poslancom boli predložené : Inventúra o stave majetku Obce Veľké Rovné k 31.12.2008 ,
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 a ZŠ Ivor 1422. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 202 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 184/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizáciu majetku Obce Veľké Rovné , IČO: 00321737
za rok 2008 so skutočným stavom majetku : drobný majetok 1 450 788 Sk
dlhodobý majetok 33 435 080,41 Sk
Inventarizačný zápis je priložený k originálu tejto zápisnice.
Hlasovanie č. 203 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 185/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizáciu majetku ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302
za rok 2008 v celkovej hodnote 3 728 525,08 Sk .
Inventarizačný zápis je priložený k originálu tejto zápisnice.
Hlasovanie č. 204 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 186/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizáciu majetku ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 za rok
2008 v celkovej hodnote 1 685 782,82 Sk.
Inventarizačný zápis je priložený k originálu tejto zápisnice.
5. Opakovaná žiadosť (č. 1089/08) Jaroslav Smida a manž. Anna ,V.Rovné č.1601
o odpredaj pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné
Žiadosť (č. 129/09) Ondrej Sako, Veľké Rovné č. 563 o odkúpenie pozemku
z vlastníctva Obce Veľké Rovné
Žiadosť (č. 149/09) Milan Pavelčík, Veľké Rovné č. 547 o odpredaj časti pozemku
z vlastníctva Obce Veľké Rovné
Predsedajúci predložil žiadosti o odpredaj pozemkov z vlastníctva Obce Veľké Rovné .
Žiadosti sa týkajú rovnakej lokalizácie býv. Mlynský náhon. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 205 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 187/14/5
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť (č. 1089/08) J.Smida a manž., V.Rovné č. 1601,
žiadosť (č. 129/09) Ondrej Sako, V.Rovné č. 563 a žiadosť (č. 149/09) Milan Pavelčík,
V.Rovné č. 547 o odpredaj pozemkov z vlastníctva Obce Veľké Rovné s odvolaním sa na
platné uznesenie 128/11/4 zo dňa 24.7.2000 s tým, že bezplatne môžu užívať nehnuteľnosť vo
vlastníctve Obce , ale akúkoľvek zmenu musia prerokovať s Obcou Veľké Rovné.
6. Správa nezávislého audítora
Ing. Blažeková Viera, Licencia SKAU č. 196 vykonala audit účtovnej závierky Obce
Veľké Rovné k 31.12.2007 so záverom, že je v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Hlasovanie č. 206: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 188/14/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. V.Blažeková,
licencia SKAU č. 196 k 31.12.2007 tak, ako bola predložená dňa 15.12.2008.
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2009
Hlavná kontrolórka obce Ing. Rojková predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2009. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 207 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 189/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok
2009.
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.
8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľké Rovné
P. prednosta predložil na základe § 9 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s použitím
Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov a Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľké Rovné.
Hlasovanie č. 208 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 190/14/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Veľké Rovné.
Zásady hospodárenia ... sú priložené k originálu tejto zápisnice.
Informácie :
Predsedajúci informoval : o vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Veľké Rovné s tým, že po nahliadnutí bude na ďalšom zasadnutí návrh na schválenie (spis je
rozsiahly), ďalej o obdržaní rozpisu sviatkov a slávností vo farnosti z Farského úradu vo
Veľkom Rovnom , o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta SR v marci
2009, o projekte Námestie v obci, o riešení problému ČOV Buková.
Záver
Predsedajúci poďakoval p. poslancom za 100 % účasť na zasadnutí a obecné zastupiteľtvo
ukončil.
Overovatelia : Alojz Škrkoň
Viera Tabačková
Zapísala : Anna Hnidzíková

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

