Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 14.12.2009
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,
Jana Gabajová, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, František Lapúnik,
Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň, Viera Tabačková
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo
Ing. Alena Rojková – hlavný kontrolór
Program:
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 2 poslanci
ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania schopné. Pre nemoc sa ospravedlnila hlavná
kontrolórka obce Ing. Alena Rojková.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ing. Pavel Gabrík, Zuzana Ohrádková
Hlasovanie č. 260 : Schválenie programu zasadnutia: všetkými hlasmi prítomných
Program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2010
2. Úprava Rozpočtu obce na rok 2009 – II. zmena
3. Úprava Rozpočtu ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 a ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 88/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 89/2009 o dani z nehnuteľností na rok 2010
6. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 90/2009 o výške finančných príspevkov v školských
zariadeniach v školskom roku 2009/2010
7. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 91/2009 o podmienkach poskytovania OS,
o spôsobe a výške úhrady za OS
8. Rôzne
1. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2010
Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2010 bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom
v obci obvyklým a na zasadnutí v diskusii vysvetlený p. poslancom učtovníčkou
obecného úradu p. Hrmlovou.
Hlasovanie č. 261 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 236/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Veľké Rovné , IČO: 00 321 737 na rok 2010
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
2011-2012.
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
2. Úprava Rozpočtu obce na rok 2009 – II. zmena
Predsedajúci informoval a zároveň i učtovníčka obecného úradu o Úprave Rozpočtu
obce na rok 2009 – II. zmena. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 262 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 237/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu Rozpočtu obce na rok 2009 – II. zmena podľa
prílohy.
Schválená II. zmena Rozpočtu je priložená k originálu tejto zápisnice.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpustenie rezervného fondu vo výške 68 774,12 €
a jeho použitie na kapitálové výdavky pri rekonštrukcii ZŠ.
3. Úprava Rozpočtu ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 a ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 a ZŠ VeľkéRovné Ivor 1422 predložili žiadosti
o úpravu rozpočtu a o vrátenie fin. prostriedkov.
Hlasovanie č. 263 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 238/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 na základe žiadosti
(č. 1052/09) úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený listom zo dňa 27.11.2009 a na základe
žiadosti (č. 1038/09) úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený listom 334/2009.
Zároveň schvaľuje ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422 žiadosť (č. 1039/09) o vrátenie finančných
prostriedkov a úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený listom č.j. 92/2009.
Všetky žiadosti sú priložené k originálu tejto zápisnice.
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 88/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
P. poslancom bolo predložené nariadenie spolu s prílohami a vysvetlením ako sa bude
nakladať v našej obci s odpadom v roku 2010.
Hlasovanie č 264 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 239/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 88/2009 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi spolu s prílohou č. 1,2,3.
Zároveň ruší uznesenie č. 210/16/5 zo dňa 30.6.2009.
Schválené nariadenie spolu s prílohami je priložené k originálu tejto zápisnice.
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 89/2009 o dani z nehnuteľností na rok 2010
Oddelenie daní obecného úradu predložilo Nariadenie o dani z nehnuteľností na rok
2010.
Hlasovanie č. 265 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 240/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 89/2009 o dani
z nehnuteľností na rok 2010.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
6. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 90/2009 o výške finančných príspevkov
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v školskom roku 2009/2010
Nariadenie predložil p. prednosta a po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 266 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 241/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 90/2009 o výške
finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v školskom roku
2009/2010.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
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7. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 91/2009 o podmienkach poskytovania OS,
o spôsobe a výške úhrady za OS
Nariadenie predložila pracovníčka soc. oddelenia obecného úradu Mgr.Gaňová,
ktorá informovala o poskytovaní niektorých sociálnych služieb v zmysle Zák.
448/2008.
Hlasovanie č. 267 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 242/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 91/2009
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
8. Rôzne
1. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej
výsledkoch a podmienkach školy v škol. roku 2008/2009 (č. 931/09)
Hlasovanie č. 268 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 243/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno –vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2008/2009 ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné
302 tak, ako ju predložila listom č. 931/09.
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
2. Žiadosť (č. 910/09) O. Jančoková + Ľ. Jančok, Veľké Rovné 529 o odkúpenie
2/12 pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné
O.Jančoková, Ľ.Jančok, bytom Veľké Rovné 529 predložili žiadosť (č. 910/09)
o odkúpenie 2/12 pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné .
Hlasovanie č. 269: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 244/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku par.č. CKN 5131 v častiach : záhrady
o výmere 378 m2, TTP o výmere 71 m2, parc.č. CKN 5132-TTP o výmere 206 m2,
v podieli 2/12 z vlastníctva Obce Veľké Rovné za cenu 3-5 €/m2, žiadateľom Oľge
a Ľubomír Jančok, Veľké Rovné 529 na základe ich žiadosti (č. 910/09).
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce .
3. Žiadosť (č. 980/09) J.Kužela, Kotešová 652 o odkúpenie pozemkov z vlastníctva
Obce Veľké Rovné
J. Kužela, bytom Kotešová 652 predložil žiadosť (č. 980/09) o odkúpenie
pozemkov z vlastníctva Obce Veľké Rovné.
Hlasovanie č. 270 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 245/19/5
Obecné zastupiteľstvo odkladá predaj pozemkov z vlastníctva Obce Veľké Rovné
Jozefovi Kuželovi, bytom Kotešová 652 , žiadosť (č. 980/09) až po dedičskom konaní.
4. Žiadosť (č. 955/09) SÚS SČK Žilina o fin. pomoc pre darcov krvi z našej obce
Obecný úrad obdržal list zo SÚS SČK Žilina (č. 955/09) , v ktorom žiadajú o fin.
pomoc pre darcov krvi z našej obce.
Hlasovanie č. 271 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 246/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 70 € na základe žiadosti
(č. 955/09) SÚS SČK Žilina pre darcov krvi z našej obce.
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5. Žiadosť (č. 1045/09) FS Rovňan o presun fin. grantov pre FS
Vyhodnotenie činnosti FS v roku 2009
Účtovný rok 2009-pokladničná kniha
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 1045/09) p presun fin. grantov pre FS, vyhodnotil
rok 2009 a predložil účtovné doklady za rok 2009 .
Hlasovanie č. 272 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 247/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných grantov pre FS Rovňan na základe ich
žiadosti (č. 1045/09).
Zároveň berie na vedomie Vyhodnotenie činnosti FS Rovňan za rok 2009 a vyúčtovanie
fin. prostriedkov za rok 2009.
6. Žiadosť (č. 1061/09) o sponzorský príspevok ZO SZZP Veľké Rovné na rok 2009
ZO SZZP vo Veľkom Rovnom predložila žiadosť (č. 1061/09) o sponzorský
príspevok na rok 2009.
Hlasovanie č. 273 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 248/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 1061/09) sponzorský príspevok ZO
SZZP na rok 2009 vo výške 166 €.
7. Žiadosť (č. 362/09) Spevácka skupina pri FS Rovňan a heligonkári
Žiadosť (č. 362/09) Spevácka skupina pri FS Rovňan a rovňanskí heligonkári
požiadali o finančný príspevok na ich činnosť.
Hlasovanie č. 274 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 249/19/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 362/09) Speváckej skupiny pri FS
Rovňan a rovňanskí heligonkári finančné prostriedky vo výške 1 000 € na rok 2009.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010
Hlavná kontrolórka obce Ing. Rojková predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010.
Hlasovanie č. 275 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 250/19/5
Obecné zastupiteľstvo shvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2010
tak,ako bol predložený.Schválený Plán kontrolnej činn.je priložený k originálu tejto zápisnice.
9. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti Obce Veľké Rovné za rok 2008
Hlavná kontrolórka Ing. Rojková predložila Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti
Obce Veľké Rovné za rok 2008.
Hlasovanie č. 276 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 251/19/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti Obce Veľké
Rovné za rok 2008.
Súhrnná správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
Informácie:
P. starosta informoval : o Štúdii garáží na sídlisku, otvorení Lekárne v OD Veľké Rovné.
Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia: Ing. Pavel Gabrík
Zapísala: Hnidzíková
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Zuzana Ohrádková

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

