
Zápisnica 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.10.2009  

o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí 
 

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, 
                  Jana Gabajová, Mária Gabajová, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň, 
                  Viera Tabačková 
Neprítomní ospravedlnení : Pavol Bočej, Ing. Pavel Gabrík, František  Lapúnik 
Neprítomný neospravedlnený :  Ing. Juraj Bachroník 
 
Program :  
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných  
poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 3 poslanci 
ospravedlnení, 
1 poslanec neospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Janu Gabajovú, Máriu Gabajovú  
 
Hlasovanie č. 252 : Schválenie programu zasadnutia :všetkými hlasmi prítomných 
Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 87/2009 o stanovení miestnych daní a miestnom 
poplatku  

2. Rôzne 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 87/2009 o stanovení miestnych daní a miestnom  
      poplatku za TKO  
      P. poslancom bol predložený Návrh  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 87/2009   
     o stanovení ...  pre rok 2009. 

Hlasovanie č. 253 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 229/18/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 87/2009 o stanovení 
miestnych daní a miestnom poplatku za komunáne odpady a drobné stavebné odpady. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.   

2. Rôzne 
1. Zápis kroniky „Rok 2009“ 

P. kronikárka predložila na schválenie zápis kroniky  „Rok 2009“. 
Hlasovanie č. 254 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 230/18/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis kroniky „Rok 2009“. 

2. Nákup lisovacieho kontajnera 
Predsedajúci informoval p. poslancov o nákupe lisovacieho kontajnera . 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 255 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 231/18/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup lisovacieho kontajnera  vo výške 7735€ s DPH. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
    3. Žiadosť o NFP  na“Ekologickejšie a modernejšie vykurovanie obecných objektov  
        vo Veľkom Rovnom „“  
        P.starosta informoval  o možnosti predložiť žiadosť o NFP na realizáciu projektu  
        „Ekologickejšie a modernejšie vykurovanie obecných objektov vo Veľkom Rovnom“. 
Hlasovanie č. 256 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 232/18/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a/  predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (Operačný cieľ     3.1.Ochrana ovzdušia) na  
     realizáciu projektu „Ekologickejšie a modernejšie vykurovanie obecných objektov vo  
     Veľkom Rovnom“ s výškou : 
      - celkových výdavkov na projekt    235 060  € 
     - celkových oprávnených výdavkov na projekt  235 060 € 
b/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt  
     z vlastných zdrojov vo výške  11 753 €. 

4.Žiadosť o NFP na „ Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie    
      preventívnych opatrení“ 
      Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené o možnosti predložiť žiadosť o NFP na  
     „Obnova potenciálu lesného hospodárstva ... 

Hlasovanie č. 257 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 233/18/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci programu rozvoja  vidieka SR č. výzvy 2009/PRV/13  
    pre opatrenia 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych      
    opatrení s výškou : 
    - celkových výdavkov na projekt 16 000 € 
    - celkových oprávnených výdavkov na projekt 16 000 € 
b/ financovanie projektu v prípade úspešnosti je 100 % z fondu. 
     5.Okresná prokuratúra Žilina ( č. 894/09) – previerka dodržiavania zákonnosti 
        v postupe a rozhodovaní stavebných úradov ... – upozornenie prokurátora 
        Obecný úrad obdržal list (č. 894/09) od Okresnej prokuratúry v Žiline, ktorá na našom  
        úrade uskutočnila  previerku dodržiavania zákonnosti v postupe a rozhodovaní  
       stavebných úradov .... – upozornenie prokurátora. 
Hlasovanie č. 258 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 234/18/5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list Okresnej prokuratúry Žilina (č. 894/09) 
z previerky dodržiavania zákonnosti v postupe a rozhodovaní stavebných úradov pri 
dodatočnom povoľovaní stavieb – upozornenie prokurátora podľa § 28 ods.1  Zák. č. 
153/2002 Z.z. o prokuratúre s tým, že opatrenia , ktoré z kontroly vyplynuli budú 
v stanovenom termíne splnené.  

6. Žiadosť (č. 920/09) o poskytnutie fin. príspevku pre FS Rovňan 
         FS Rovňan predložil žiadosť (č. 920/09) o poskytnutie fin. príspevku na 4.    
         medzinárodný tanečný festival v Rige.   Hlasovanie č. 259: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 235/18/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 920/09) FS Rovňan finančný 
príspevok vo výške 1 620 € na 4. medzinárodný tanečný festival v Rige.  
Informácie: 
p.poslanci boli informovaní o : voľbách do VÚC 14.11.2009,  lekárni , možnosti internetu. 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným p. poslancom za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
Overovatelia : Jana Gabajová                                                  Mária Gabajová                        
Zapísala : Hnidzíková 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                  Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                             prednosta úradu 


