
Zápisnica 
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.4.2010 

o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredie 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Alena Rojková,  
                  Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík, Ing. Pavel Gabrík, František Lapúnik, 
                  Ohrádková Zuzana, Alojz Škrkoň, Viera Tabačková 
Neprítomní ospravedlnení : Ivan Frolo, Jana Gabajová, Mária Gabajová,  
Neprítomný neospravedlnený :  Ing. Juraj Bachroník  
 
Program :  
21. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta , ktorý privítal prítomných 
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 3 poslanci 
ospravedlnení, 1 poslanec neospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Františka Lapúnika, Pavla Bočeja 
 
Hlasovanie č. 286 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2009 
2. Inventarizačný súpis majetku za rok 2009 ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 
3. Rôzne 

 
1.Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2009 
    Záverečný účet Obce Veľké Rovné bol p. poslancom doručený a v zákonnej lehote   
    vyvesený na úradnej tabuli obce. 
Hlasovanie č. 287 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 260/21/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2009,  
IČO: 00 321 737 tak, ako bol predložený 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 vo výške  
2 788 € 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. Inventarizačný súpis majetku za rok 2009 ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 
    ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 predložila stav majetku za rok 2009 – sumár. 
Hlasovanie č. 288 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 261/21/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizačný súpis majektu za rok 2009 v celkovej 
hodnote 159 646,39 €  ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, tak ako bol predložený 
inventarizačnou komisiou. 
Inventarizačný súpis je priložený k originálu tejto zápisnice. 
3. Rôzne 
    1. Kronika 2009 – pokračovanie 
        Kronikárka Mgr. Beranová preložila  Zápis Kroniky rok 2009 – pokračovanie na  
        schválenie .         
Hlasovanie č. 289 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 262/21/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky Rok 2009-pokračovanie. 
    2. Rozpočet školstvo 2010 – Dotácia pre školské zariadenia 2010 
        Prednosta úradu predložil Rozpočet školstvo 2010 – Dotácia pre školské zariadenia 2010     
Hlasovanie č. 290 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 263/21/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet 1. zmena a dotácia pre školské zariadenia 2010. 
Rozpočet – 1. zmena a dotácia pre školské zariadenia je priložená k originálu tetjo zápisnice.  

3. Súpis inventarizácie majetku  ZŠ Veľké Rovné –Ivor 
ZŠ Veľké Rovné Ivor predložila listom č.j. 335/10 dňa 19.4.2010 Súpis inventarizácie 
majetku školy. 

Hlasovanie č. 291 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 264/21/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Súpis inventarizácie majetku ZŠ Veľké Rovné-Ivor tak, ako 
bol predložený č.j. 335/10 zo dňa 19.4.2010. 
Súpis invnetarizácie majetku školy je priložený k originálu tejto zápisnice.  

4. Výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2009 
Účtovníčka obce vypracovala Výročnú správu Obce Veľké Rovné za rok 2009 
a poslancom bola prezenčne predložená. 

Hlasovanie č. 292 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 265/21/5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu Obce Veľké Rovné za rok 2009. 
Výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  

5. Prestavba objektu MŠ na Zdravotné stredisko 
Predsedajúci informoval o zámere prestavať Materskú školu na Zdravotné stredisko, 
predložil Projekt stavby a celú jeho realizáciu. 

Hlasovanie č. 293 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 266/21/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prestavbu objektu MŠ na Zdravotné stredisko, obj. č. 72, 
parcela č. 13/2 Veľké Rovné a zároveň súhlasí s vybavením úveru do rozpočtového nákladu 
stavby.  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
Informácie: 
Predsedajúci informoval o : ďakovnom liste FS Rovňan, o reprezentácii FS Rovňan  v PĽR 
v mesiaci máj,  dotácii na radiátory a okná pre ZŠ Ivor a Ústredie, pridelení požiarneho auta 
pre obecný hasičský zbor, úprave fasády a výmeny okien na požiarnej zbrojnici, oprave 
miestnych komunikácii v obci. 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Overovatelia : František Lapúnik 
                       Pavol Bočej 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                    Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                prednosta úradu 


