
Zápisnica 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 23.4.2009 

o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Pavol Bočej, Ivan Frolo, Jana Gabajová, 
                  Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Mgr. Paula Kmecíková,  Zuzana Ohrádková,  
                  Alojz Škrkoň, Viera Tabačková 
                  Ing. Juraj Bachroník -  neskorší príchod  pre služobné povinnosti o 16.15 h 
 
Neprítomný ospravedlnený : Ing. Alojz Džavík 
 
Program  :  
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý 
privítal prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 1 poslanec sa 
ospravedlnil  pre pracovné povinnosti prišiel neskôr a 1 poslanec ospravedlnený.  
 
Za overovateľov zápisnice určil : Mgr. Paulu Kmecíkovú a Zuzanu Ohrádkovú 
 
Hlasovanie č. 209 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený : 

1. Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2008 
2. Výročná správa obce Veľké Rovné za rok 2008 
3. Audit za rok 2008 
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 86/2009 o udržiavaní čistoty, ochrane životného 

prostredia a ochrane nefajčiarov na území obce 
5. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Veľké Rovné 
6. Projekt Odpadové hospodárstvo 
7. Zmena v Organizačnom poriadku obce Veľké Rovné 
8. Úprava Rozpočtu ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – ústredie 
9. Rôzne 

 
1. Záverečný  účet Obce Veľké Rovné za rok 2008 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2008. 
Hlasovanie č. 210 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 191/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok  2008, IČO: 
00 321 737 s bežnými  príjmami 46 342 tis. Sk, bežnými výdavkami 18 018 tis. Sk, 
prebytkom 1,233 tis.Sk, kapitálovými výdavkami 16 170 tis.Sk po tom, čo bol v zákonnej 
lehote vyvesený na úradnej tabuli obce a pripomienky neboli podané. 
Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu.     Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

2. Výročná správa obce Veľké Rovné za rok 2008 
Predsedajúci predložil Výročnú správu obce Veľké Rovné za rok 2008. 

Hlasovanie č. 211 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 192/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správa obce Veľké Rovné za rok 2008. 
Výročný správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
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3. Audit za rok 2008 
P. poslancom bola predložená Správa nezávislého audítora Ing. V.Blažeková,  
k účtovnej závierke obce Veľké Rovné k 31.12.2008. 

Hlasovanie č. 212 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 193/15/5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora Ing. Viera Blažeková, licencia 
SKAU č. 196 pre Obecné zastupiteľstvo k 31.12.2008. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 86/2009 o udržiavaní čistoty, ochrane ŽP 
a ochrane  nefajčiarov na území obce 
Nariadenie obce je zamerané na udržiavanie čistoty na území obce, ochrane životného 
prostredia a o ochrane  nefajčiarov .  

Hlasovanie č. 213: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 194/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 86/2009 o udržiavaní 
čistoty, ochrane životného prostredia a ochrane nefajčiarov na území obce. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 

5. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja (PS a HR) obce Veľké Rovné 
P. poslanci sa prezenčne zoznámili s rozsiahlym Programom sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja obce Veľké Rovné. 

Hlasovanie č. 214 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 195/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Veľké 
Rovné tak ako bol predložený. 
PS a HR je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

6. Projekt Odpadové hospodárstvo  
Predsedajúci informoval o podaní žiadosti o NFP  Oper. Cieľ 4.1. Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu a o finančnej spoluúčasti vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. 

Hlasovanie č. 215: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 196/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP výzva OPŽP-PO4-09-01, 
prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo oper. Cieľ 4.1. Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu.  
Ďalej schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a financovanie 
projetku vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  
 

7. Organizačný poriadok – zmena 
P. starosta informoval o zmene v Organizačnom poriadku obce Veľké Rovné na úseku 
Oddelenie správy majetku obce o  + 1 pracovníčku pre veľký rozsah prác a o 1 prac. 
na úseku Oddelenie matriky, daní a miestnych poplatkov na zaučenie, pretože 
pracovníčka  odchádza do dôchodku  a nástup je nutný  pre  potreby  zaučenia. 

Hlasovanie č. 216: všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 197/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v Organizačnom poriadku obce : kolonka Oddelenie 
správy majetku obce : počet pracovníkov  + 1, kolonka Oddelenie matriky, daní a miestnych 
poplatkov : počet pracovníkov + 1 do konca roka resp. 1/2010. 
Zmena v organizačnom poriadku je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
     8. Žiadosť ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie (č. 314/09) o úpravu rozpočtu 
        ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie predložila žiadosť (č. 314/09) o úpravu rozpočtu. 
Hlasovanie č. 217 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 198/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné-ústredie tak, 
ako bol predložený listom č. 95/2009 zo dňa 6.4.20029.(žiadosť č. 314/09). 
       
      9.Rôzne 

1.Žiadosť DPO OV Bytča (č. 287/09) o finačnú výpomoc 
          Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 287/09) DPO OV Bytča o finančnú výpomoc na súťaž    
         „Plameň 2009“ 
Hlasovanie č. 218 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 199/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc Dobrovoľnej požiarnej ochrane-Okresný 
výbor Bytča (žiadosť č. 287/09) vo výške 35 € na súťaž „Plameň 2009“. 
 

2. Petícia obyvateľov m.č. Horevsie (č. 317/09) zvoz dreva LPS Horevsie 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili obyvatelia m.č. Horevsie, vz. pp. 
M.Paniková, Anna Škulavíková a za LPS SHR JUDr. Michtalík, Ing. Urdák. 
Spísanie petície bolo za účelom vyriešenia  odvozu drevnej hmoty kamiónom po MK 
Horevsie. Obyvatelia tejto ulice nemajú nič proti zvozu dreva po ich ulici, žiadajú len 
menšie naloženie kamióna, aby preťažený  nespôsoboval  škody na ich rodinných 
domoch. (otrasy,  práskanie  stien)  

Hlasovanie č. 219 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 200/15/5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Petíciu obyvateľov m.č. Horevsie (č. 317/09) zvoz 
dreva po MK  LPS Horevsie  a zároveň poveruje starostu obce vytvorením pracovnej komisie, 
ktorá by posúdila opodstatnenosť petície.   

3. Kúpa autobusu pre účely obce 
Predsedajúci informoval o možnosti kúpy autobusu pre účely obce, ktorý je v dobrom 
technickom stave , využíval by sa pre TJ Štart, súbor Rovňan, pre základné školy 
v obci, pre  organizáciu  ZŤP v obci, pre všetkých obyvateľov obce na rôzne kultúrne 
podujatia.   

Hlasovanie č. 220 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 201/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu autuobusu pre účely obce za zostatkovú hodnotu vo 
výške 3 314 €. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
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4. Rozpočet školstvo na rok 2009 

           Prednosta úradu predložil Rozpočet školstvo na rok 2009. 
Hlasovanie č. 221 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 202/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet školstvo na rok 2009. 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 

5. Rozpočet – I. zmena  na rok 2009 
           Rozpočet obce I. zmena v položke 513 001 Bankové úvery krátkodobé čerpanie do  
           výšky 331 939,19 €, ktorého prijatie bolo schválené uznesením č. 172/13/5 dňa  
           15.12.2008. 
Hlasovanie č. 222 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 203/15/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa príslušných ustanovení Zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
I. zmenu Rozpočtu Obce Veľké Rovné v položke 513 001 Bankové úvery krátkodobé 
čerpanie do výšky 331 939,19 €, ktorého prijatie bolo schválené uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 172/13/5 zo dňa 15.12.2008. 
 
Informácie :  
Predsedajúci informoval o Ďakovnom liste primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy Andreja Ďurkovského za účasť FS Rovňan na slovenských Vianociach 
v Bratislave.  
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval p. poslancom za účasť na zasadnutí a obecné zastupiteľstvo ukončil. 
 
 
 
 
Overovatelia : Mgr. Paula Kmecíková 
                        Zuzana Ohrádková 
 
 
 
Zapísala: Anna Hnidzíková 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                          Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                                   prednosta úradu 
 


