Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce veľké Rovné dňa 30.júna 2009
o 15.00 h vo volebnej miestnosti Kultúrneho domu vo Veľkom Rovnom – Ivor

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, František Lapúnik, Zuzana Ohrádková,
Alojz Škrkoň, Viera Tabačková

Program :
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
poslancov v Kultúrnom dome pod Ivorom s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných
10 poslancov, 1 poslanec p. Ivan Frolo prišiel o 30.min. neskôr, takže zasadnutie je uznášania
schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Juraja Bachroníka a Pavla Bočeja.
Hlasovanie č. 223 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných poslancov
Program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1.Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Rovné na roky 2009-2013
3. Úprava rozpočtu
4. Správa Najvyššieho kontrolného úradu
5. Rôzne

1. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Predsedajúci informoval o skončení poslaneckého mandátu Mgr. P. Kmecíkovej, ktorá
vyhrala konkurz na riaditeľku školy pod Ivorom k 1.7.2009 a o nástupe náhradníka v 2.
volebnom obvode p. Františka Lapúnika. Zároveň sa uskutočnilo doplnenie aj do
sociálnej komisie, nakoľko p. Kmecíková bola členkou tejto komisie.
František Lapúnik zložil zákonom predpísaný sľub podľa § 26 Zák. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.
Hlasovanie č. 224 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 204/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do sociálnej komisie poslanca Františka Lapúnika ako člena
tejto komisie.
2. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Rovné na roky 2009-2013
P. poslancom bol predložený Program odpadového hospodárstva na roky 2009-2013
na schválenie.
Hlasovanie č. 225 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 205/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Veľké Rovné na
roky 2009-2013, tak ako bol predložený.
Schválený POH je priložený k originálu tejto zápisnice.
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3. Úprava rozpočtu
Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné -302
Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŚ Veľké Rovné –Ivor 1422
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné -302 požiadala listom(č. 527/09) o navýšenie finančných
prostriedkov.
Hlasovanie č. 226 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 206/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na základe žiadosti ZŠ
s MŠ SUT Veľké Rovné -302 (č. 527/09) vo výške 5 788,27 €.
ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 požiadala listom (č.532/09) o úpravu rozpočtu.
Hlasovanie č. 227: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 207/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu Základná škola Veľké Rovné –Ivor 1422 na
základe žiadosti (č. 532/09) vo výške 3 754,36 €.
4. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR
Obecný úrad obdržal list z Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly , ktorá
bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2009.
P. poslanci boli informovaní o výsledku kontroly a boli prijaté opatrenia .
Hlasovanie č. 228 : všetkými hlasmi prítomných ( + Ivan Frolo )
Uznesenie 208/16/5
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Výslednú správu z kontroly NKÚ SR č. 04012/2009/1140-SH a zobralo na vedomie opatrenia, ktoré z kontroly vyplynuli s tým, že budú
v stanovených termínoch splnené.
Nariadenie obce V.Rovné č. 82/2008 o stanovení miestných daní ... –doplnenie
Na základe upozornenia vo Výslednej správe z NKÚ v nariadení je potrebné doplniť v :
Čl. 4. bod 4 : osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva a v Čl.4 bod 5 : určiť sadzbu
dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Hlasovanie č. 229 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 209/16/5
Obecné zastpiteľstvo schvaľuje v Nariadení č. 82/2008 o stanovení miestnych daní doplnenie:
Čl.4, bod 4 : Verejné priestranstvo sa môže začať užívať o 6.00 h a končí spravidla o 18.00 h
v prípade potreby s odôvodnením sa môže predĺžiť užívanie verejného priestranstva. Každý,
kto začne používať verejné priestranstvo si najskôr vyzdvihne Platobný výmer na príslušnom
oddelení a zaplatí daň za užívanie verejného priestranstva.
Čl. 5, bod 5: Sadzba dane je stanovená za každý aj začatý m2 2 € za jeden aj neúplný deň
pri predaji a pri poskytovaní služieb na trhových miestach v obci a 3 € pri príležitosti
miestnych hodov (vrátane soboty).
Účinnosť nariadenia od 1.1.2010.
Nariadenie obce V.Rovné č. 81/2008 o nakladaní s TKO ... – doplnenie
Obec pri zavedení množstvového zberu pre podnikateľov žiadnym spôsobom neurčila výšku
miestneho poplatku za KO.
V Čl. 9 Poplatok za odpad, bod 7. je treba určiť podľa ustanovení § 79, ods. 1 Zák.
582/2004 Z.z. poplatok.
Hlasovanie č. 230 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 210/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v Nariadení č. 81/2008 o nakladaní s .... – doplnenie :
Čl. 9, bod 7 druhá veta :Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, u ktorých je
zavedený množstvový zber určuje sa poplatok vo výške 50 €/rok . K 31.12. bežného roka sa
uskutoční vyúčtovanie skutočných nákladov.
Účinnosť nariadenia od 1.1.2010.
Nariadenie obce V.Rovné č. 70/2006 o pohrebníctve – doplnenie
V nariadení je potrebné doplniť Čl. 4 Cena nájomného za hrobové miesto a určiť výšku
nájomného .
Hlasovanie č. 231 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 211/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplniť Čl. 4 v Nariadení obce Veľké Rovné č. 70/2006
o pohrebníctve : Cena nájomného za hrobové miesto
Nájomné za hrobové miesto : 1 hrob = 10 € /10 rokov a každý ďalší hrob 10 € /10 rokov.
Detský hrob = zdarma
Účinnosť nariadenia od 1.1.2010.
5. Rôzne
1. Návrh na vyradenie majetku ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422
ZŠ Veľké Rovné –Ivor -1422 predložila Návrh na vyradenie majetku – rok 2009.
Hlasovanie č. 232 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 212/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku Obce Veľké Rovné rok 2009, ktorý je
v správe ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422, tak ako bol predložený likvidačnou komisiou zo dňa
18.5.2009.
2. Dopravné značenie MK v obci
Predsedajúci informoval o situácii dopravného značenia miestnych komunikácii v obci
o problémoch , ktoré vznikajú pri sťahovaní dreva po týchto komunikáciách a o dopravnej
značke, ktorá je platná pre všetkých obyvateľov, ktorí v takýchto uliciach bývajú a chcú
pre svoje súkromné účely si doviesť napr. stavebný materiál. Výnimku Obec udeľovať
zo zákona nemôže.
Hlasovanie č. 233 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 213/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušiť zónovú dopravnú značku 7,5 t + 40 km/h vo
všetkých vstupoch do zóny a zároveň určuje , maximálnu povolenú dĺžku nákladu 12 m
a s objemom prepravovanej drevnej hmoty do 35 m3
Prípadné vzniknuté škody na majetku súkromných osôb, ktoré by boli spôsobené
preukazateľne SHR JUDr. Michtalíkom pri zvoze kalamitného dreva tieto uhradí .
Do termínu 15.10.2009 je horeuvedené platné, po tomto termíne OZ prehodnotí svoje
rozhodnutie. OZ poveruje starostu obce zabezpečením statického posudku na mostné teleso
cez rieku Rovnianku na vstupe do m.č. Horevsie.
3. OR PZ OO Bytča – Uznesenie (č. 496/09)
Predsedajúci informoval o krádeži na Obecnom úrade dňa 9.3.2009 a škode , ktorá bola
spôsobená touto krádežou.
Hlasovanie č. 234 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 214/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe Uznesenia OR PZ OO Bytča ČVS: ORP614/BY-ZA-2009 , ktoré obdržal Obecný úrad vo Veľkom Rovnom (č. 496/09) vo veci
krádeže na Obecnom úrade dňa 9.3.2009 odpísanie finančnej hotovosti, ktorá bola spôsobená
krádežou vo výške 4 190,10 € nakoľko sa doteraz nepodarilo zistiť páchateľa.
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4. Autobus –určenie mzdy vodiča a taxa za km
Obec Veľké Rovné vlastní autobus, ktorý slúži pre občanov obce , ale aj pre iných
žiadateľov. Určenie sadzby je preto rozdielne.
Hlasovanie č. 235 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 215/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje taxu pre obyvateľov obce 0,50 €/km + 4 €/hod. mzda vodiča
Iní : 0,83 €/km + mzda vodiča. Výjazd v rámci obce Veľké Rovné do 5 km cena 10 € +
mzda vodiča 4€/hod. , nad 5 km 15 € + mzda vodiča 4€/hod.
5. Žiadosť (č. 362/09) Spevácka skupina Rovňan + Rovňanskí heligonkári o pridelenie
finančných prostriedkov pre rok 2009
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 362/09) o pridelenie finančných
prostriedkov pre rok 2009 a rozhodlo žiadosť odložiť na ďalšie zastupiteľstvo vzhľadom na
finančnú krízu a krátenie finančných prostriedkov.
Hlasovanie č. 236 : všetkými hlasmi pritomných
zdržal sa : František Lapúnik
ZŤP – nevyčerpanie dotácie
Predseda organizácie ZŤP vo Veľkom Rovnom požiadal o dotáciu, ktorá mu bola
pridelená uzn.č. 110/8/5, ale zo zdravotných dôvodov ju nevyčerpal v roku 2008 .
Hlasovanie č. 237 : odložiť vzhľadom na finančnú situáciu : 10 poslancov
zamietnúť : Ing. Pavel Gabrík
TJ Štart Veľké Rovné - finančné prostriedky pre II. polrok 2009
TJ Štart Veľké Rovné predložila svojim listom zo dňa 24.6.2009 rozpočet na II. polrok 2009.
Hlasovanie č. 238 : za – 7 poslancov
proti - 1 Zuzana Ohrádková
zdržal sa – Ing. Alojz Džavík, Pavol Bočej, Mária Gabajová
Uznesenie 216/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky vo výške 3 000 € pre TJ Štart Veľké
Rovné na II. polrok 2009.
6. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné -302 (č. 550/09)
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – 302 požiadala (č. 550/09) o vyradenie majetku za I. polrok
2009.
Hlasovanie č. 239 : všetkými hlasmi prítomných
zdržal sa : Ing. Juraj Bachroník
Uznesenie 217/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné-302
vyradenie majetku za I. polrok 2009 v celkovej nadobúdacej hodnote 11 890,77 € , tak ako
bol predložený dňa 22.6.2009 (č. 550/09) inventarizačnou komisiou.
7. Žiadosť (č. 551/09) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné -302 o úpravu rozpočtu
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné -302 predložila žiadosť (č. 551/09) o úpravu rozpočtu.
Hlasovanie č. 240 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 218/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 551/09) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený listom č.j. 218/2009 dňa 22.6.2009.
Upravený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
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8. Farská ekonomická rada pri RKC –farnosť Veľké Rovné
Predsedajúci predložil žiadosť (č. 562/09) FER pri RKC –farnosť Veľké Rovné o kúpu
pozemku vo vlastníctve Obce na výstavbu kostola.
Hlasovanie č. 241 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 219/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 13485/2 o výmere 377 m2, ktorý
je vo vlastníctve Obce Veľké Rovné na LV č. 2757 za kúpnu cenu 1€ na základe žiadosti
(č. 532/09) FER pri RKC – farnosť Veľké Rovné za účelom výstavby kostola v m.č. Ivor.
V prípade, že sa výstavba neuskutoční v zmluve sa FER pri FKC zaviaže vrátiť pozemok
späť do vlastníctva Obce za tú istú cenu ako bol predaný.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2009
P. prednosta podal informáciu k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/09 a č.2/09.
Hlasovanie č.242: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 220/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2009 presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky v celkovej výške 108 955 €.
Obecné zastupteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2009 povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej sume 43 231 €.
Schválené rozpočtové opatrenia sú priložené k originálu tejto zápisnice.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2009
Hlavná kontrolórka obce Ing. Rojková predložila Návrh plánu kontrolenj činnosti na
II. polrok 2009.
Hlasovanie č. 243 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 221/16/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2009.
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.
Informácie:
Predsedajúci informoval o ďakovnom liste DPO OV Bytča za poskytnuté finančné
prostriedky pre súťaž Plameň 2009, o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy
a o otvorení lekárne v mesiaci júl.
Záver
Predsedajúci poďakoval p.poslancom za 100 % účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstvo
a zasadnutie ukončil.
Overovatelia : Ing. Juraj Bachroník
Pavol Bočej
Zapísala : Anna Hnidzíková
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

