Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 22.2.2010
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,
František Lapúnik, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň, Viera Tabačková
Program :
20. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných všetkých 11 poslancov, teda 100 %
účasť , takže zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Alojza Škrkoňa , Vieru Tabačkovú
Hlasovanie č. 277 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Rôzne.
1.Rôzne
1. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013
Predsedajúci informoval, že 11. januára 2010 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007-2013 . Obec Veľké Rovné by chcela v rámci tejto výzvy uskutočniť opravu
budovy Pošty a Zdravotného strediska , kde by bolo umiestnené Obecné drotárske múzeum.
Hlasovanie č. 278 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 252/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007-2013, Priortiná os II. : Sociálny a ekonomický rozvoj, Oblasť podpory 1:
Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu.
Na ďalšie konanie sa spolnomocňuje starosta obce.
2. Žiadosť (č. 55/10) FS Rovňan o pridelenie priestorov
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 55/10) o pridelenie priestorov v obecnom dome pre ich
činnosť.
Hlasovanie č. 279 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 253/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie priestorov pre FS Rovňan na základe ich žiadosti
(č. 55/10).
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
3. Žiadosť (č. 56/10) FS Rovňan o poskytnutie finančného príspevku
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 56/10) o pridelenie finančného príspevku na rok 2010 vo
výške 6 000 € pre rozvoj a finančné zabezpečenie súboru.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 280 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 254/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FS Rovňan Veľké Rovné zálohovo finančný príspevok vo
výške 2 000 € na základe ich žiadosti (č. 56/10).
4. Žiadosť (č. 96/10) o pridelenie priestorov pre Oddiel kondičnej kulutristiky ... pod
vedením P.Šedivý, Veľké Rovné 565
Oddiel kondičnej kulturistiky a fitnes pod vedením P.Šedivého predložil žiadosť
(č. 96/10) o pridelenie priestorov. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 281 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 255/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie náhradných priestorov pre Oddiel kondičnej
kulturistiky a fitnes pod vedením P.Šedivého , Veľké Rovné 565 na základe ich žiadosti
(č. 96/10) .
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
5. Nájom sála
P. poslancom bol predložený návrh na úpravu nájomného za používanie priestorov sály.
Sála sa po rekonštrukcii začala používať napr. na stužkové, prezentačné akcie... , a preto sa
navrhuje, aby bolo upravené nájomné, ktoré vzhľadom k veľkosti priestoru je na
vykurovanie veľmi náročné. Doporučuje sa rozlišovať, či je sála prenajímaná obyvateľom
obce alebo iným nájomcom.
Hlasovanie č. 282 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 256/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájmu za sálu s účinnosťou od 1. marca 2010 :
obyvatelia obce Veľké Rovné : letná sadzba – 50 €, zimná sadzba – 100 €
iní : letná sadzba – 75 €, zimná sadzba – 150 €
predvádzacia akcia : 1 hod. – 10 €
lesné spoločenstvá, kar : 1 hod. – 5 €
6. Zberný dvor – výber lokality
P. starosta informoval prítomných o nutnosti zriadenia „Zberného dvora“ pre kontajnery.
Lokalita, ktorá by spĺňala, že pozemok je obecný ,zároveň je dobrý prístup z hlavnej cesty,
bola mimo obce sa nachádza na pravej strane smerom na vrchy Medzi Hájnicami.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 283 : proti : Jana Gabajová
za: ostatní prítomní poslanci
Uznesenie 257/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje lokalitu na zberný dvor Medzi Hájnicami po pravej strane.
7. Žiadosť (č. 116/10) TJ Štart Veľké Rovné o finančný príspevok na rok 2010
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 116/10) od TJ Štart Veľké Rovné o finančný príspevok na
rok 2010. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 284 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 258/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zálohovo pridelenie finančných prostriedkov pre TJ Štart
Veľké Rovné na základe ich žiadosti (č. 116/10) vo výške 4 000 €.
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8. Žiadosť (č. 124/10) Alojz Škrkoň a manž. Ľudmila, Veľké Rovné 586 o odpredaj
časti pozemku parc.č. 668/2
Predsedajúci predložil žiadosť (č. 124/10) Alojza Škrkoňa a manž. Ľudmily ,
Veľké Rovné 586 o odpredaj časti pozemku na prac.č. 668/2. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 285 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 259/20/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 124/10) Alojza Škrkoňa a manž.
Ľudmily, Veľké Rovné 586 priamy odpredaj časti pozemku na parc.č. 668/2 o výmere cca 14
m2 za cenu 3 €/m2 .
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.

Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia : Alojz Škrkoň
Viera Tabačková

Zapísala : Hnidzíková

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

