
Zápisnica  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 28.7.2010 

o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ing. Alojz Džavík,  
                   Jana Gabajová, Mária Gabajová, František Lapúnik, Zuzana Ohrádková,  
                   Alojz Škrkoň, Viera Tabačková 
 
Neprítomní ospravedlnení :  Pavol Bočej, Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík 
 
Program : 
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných 
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  8 poslancov, 3 poslanci 
ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ing. Juraja Bachroníka, Ing. Alojza Džavíka 
 
Hlasovanie č. 295 : Schválenie programu  zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 

1. Úprava rozpočtu Obce Veľké Rovné – I. zmena 
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 92/2010 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti  

o organizácii referenda 
       3, Rôzne 
 

1. Úprava rozpočtu Obce Veľké Rovné – I. zmena 
V súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol   p. poslancom predložený 
návrh  na rozpočtové opatrenie  č. 1/2010 - povolené prekročenie plánovaných 
výdavkov o 200 000 € v rámci schváleného plánovaného rozpočtu celkových príjmov. 

Hlasovanie č. 296  : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 268/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2010 zvýšenie celkových 
výdavkov rozpočtovaných prostriedkov vo výške o 200 000 €. 
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2010 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
        V súlade s ods. 2, písm. b/§ 14 Zák. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej  
        samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol p. poslancom predložený 
        Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2010 – povolené prekročenie výdavkov pri  
        dosiahnutí vyšších príjmov , a to zvýšenie príjmov v položke rozpočtu Tuzemské bežné  
        transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu v sume 164 755 €. 
Hlasovanie č. 297 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 269/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2010 povolené prekročenie 
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej sume 164 755 €. 
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2010 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
1a/ Žiadosť o úpravu rozpočtu – ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302 č.j. 210/10  (č. 501/10) 
      Žiadosť o úpravu rozpočtu –ZŠ s MŠ SUT V.Rovné  302 č.j. 236/10 zo dňa 23.7.2010 
      ZŠ s MŠ SUT  Veľké Rovné  ústredie predložila svoje žiadosti o úpravu rozpočtu.  
      Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 298 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie  270/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený ZŠ s MŠ SUT 
Veľké Rovné 302, č.j. 210/10 žiadosťou evidovanou (č. 501/10). 
Zároveň schvaľuje žiadosť  (č. 236/10) o úpravu rozpočtu  zo dňa 23.7.2010. 
Schválené žiadosti sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
1b/ Žiadosť o úpravu rozpočtu – ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 č.j. 122/10  (č. 500/10) 
       Žiadosť o vrátenie fin. prostriedkov a úpravu rozpočtu č.j. 130/10 zo dňa 8.7.2010  
       ZŠ Veľké Rovné Ivor predložila svoje žiadosti o úpravu rozpočtu. Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 299 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 271/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu tak ,ako bol predložený ZŠ Veľké Rovné –
Ivor 1422, č.j. 122/10 žiadosťou evidovanou (č. 500/10). 
Zároveň schvaľuje žiadosť (č. 130/10) o vrátenie finančných prostriedkov a úpravu rozpočtu 
zo dňa 8.7.2010. 
Schválené žiadosti sú priložené k originálu tejto zápisnice. 
 

2. VZN č. 92/2010 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho  
referenda 
P. poslancom bolo predložené VZN,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii 
miestneho referenda. 

Hlasovanie č. 300 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 272/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 92/2010, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 
Nariadenie je účinné od  1.9.2010. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 

3. Rôzne 
1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné 

Na základe § 12, ods. 12  Zák. SNR č. 369/90 Zb o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo  prijalo 

Hlasovanie č. 301 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 273/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok   Obecného zastupiteľstva  obce Veľké 
Rovné  na základe § 12, ods. 12  Zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení , v znení 
neskorších predpisov. 
Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.8.2010. 
Zároveň sa ruší Rokovací poriadok zo dňa 20.3.1991. 
Schválený Rokovací poriadok je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

2. Zásady odmeňovania poslancov OZ, predsedov komisií a zapisovateľky 
Na základe § 25, ods. 1, písm. c/ Zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom  zriadení  
v znení neskorších zmien a doplnkov   predložil p. starosta Zásady odmeňovania  
poslancov...    na schválenie. Bolo prijaté  

Hlasovanie č. 302 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 274/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zásady  odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva , 
predsedov komisií a zapisovateľky, tak ako boli predložené. 
Zásady odmeňovania ... sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

3. Určenie vo volebnom období 2010-2014 vykonávanie funkcie starostu obce  
Podľa § 11, odst. 4, písm. i/ Zák.SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  je potrebné určiť na volebné obdobie 2010-2014 úväzok 
starostovi obce. 

Hlasovanie č. 303 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 275/22/5 
Obecné zastupiteľstvo  podľa § 11, ods. 4, písm. i/ Zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom období 2010-2014 bude 
starosta obce Veľké Rovné vykonávať funkciu v celom rozsahu ( na plný úväzok). 
    

4. Žiadosť (č. 443/10)  o poskytnutie drevnej hmoty-guľatiny PZ Kyčera V.Rovné 
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 443/10) o poskytnutie drevnej hmoty – guľatina PZ 
Kyčera Veľké Rovné za účelom rekonštrukcie poľovníckej chaty medzi Hájnicami. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 304 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 276/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie drevnej hmoty-guľatiny PZ Kyčera na základe 
žiadosti (č. 443/10) zo dňa 1.6.2010 v objeme do 20 m3. 
 

5. DPO OV Bytča : Žiadosť o fin. príspevok na súťaž „Plameň 2010“ 
DPO OV Bytča sa žiadosťou (č. 355/10) obrátil na Obecný úrad  o finančnú výpomoc 
na súťaž „Plameň 2010“. 

Hlasovanie č. 305 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 277/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  finančný príspevok vo výške 35 € DPO OV Bytča na 
základe ich žiadosti (č. 355/10)  na súťaž „Plameň 2010“. 
 

6. Žiadosť (č. 490/10) TJ Štart Veľké Rovné o dotáciu na 2. polrok 2010 
TJ  Štart Veľké Rovné požiadala listom č. 490/10 o dotáciu na 2. polrok 2010. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 306: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 278/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 490/10) TJ Štart Veľké Rovné 
dotáciu na 2. polrok 2010 vo výške 2 000 €. 
 

7. ZŠ V.R. –Ivor 1422 : Návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku (č. 508/10) 
Základná škola predložila návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku , ktorý sa 
nachádza v škole v celkovej sume DDHM 379,73 € a DHM v celkovej sume 237,35 €. 

Hlasovanie č. 307: všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 279/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku tak ,ako bol 
predložený ZŠ Veľké Rovné-Ivor č. 1422 (č. 508/10)  v celkovej sume  DDHM 379,73 €  
a v celkovej sume DHM  237,35 € .  
 

8.Žiadosť (č. 528/10) ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302 : Interný metodický pokyn pre MŠ 
   Zástupkyňa MŠ Veľké Rovné predložila žiadosť (č. 528/10) o odsúhlasenie interného      
   metodického pokynu pre MŠ vo Veľkom Rovnom – ústredí. 

Hlasovanie č. 308: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 280/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Interný metodický pokyn pre MŠ Veľké Rovné-ústredie tak, 
ako bol predložený č. 528/10 dňa 30.6.2010. 
 

9. Žiadosť (č. 589/10) M.Hozáková V.Rovné 22 o odkúpenie podielu  z vlastníctva  
Obce Veľké Rovné  
 Mária Hozáková, bytom Veľké Rovné 22 predložila žiadosť (č. 589/10) o odkúpenie 
podielu v parc.č. CKN 11162/2 a par. č. CKN 11162/3, ktoré su vo vlastníctve Obce 
Veľké Rovné. Jedná sa o vysporiadanie krívd z minulosti.  Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 309: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 281/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj podielu v parc.č. 11162/2 a parc.č. 11162/3 
z vlastníctva Obce Veľké Rovné v kat. území Veľké Rovné na základe žiadosti  (č. 589/10) 
Márii Hozákovej, bytom Veľké Rovné 22 za cenu 100 €. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

10. Izolstav-SK, s.r.o. Žilina: Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe bytového domu  
Firma Izolstav –SK, s.r.o. Žilina požiadala o vyjadrenie sa k zamýšľanej výstavbe 
bytového domu v obci Veľké Rovné. Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 310 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 282/22/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu bytového domu (12 BD) v kat. území Veľké Rovné 
tak,aby BD  stál na parc.č. 2579/1, resp. na odčlenenej časti tejto parcely. 
 
       11. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov  
             samosprávy obcí 27.11.2010    
              Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  
              v znení neskorších predpisov je potrebné určiť počet poslancov a volebné obvody. 
Hlasovanie č. 311: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 283/22/5 
Obecné zastupiteľstvo určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010  2 volebné 
obvody a 11 poslancov. Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebné okrsky č. 1 a 2 bude 
zvolených 7 poslancov a vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa volebný okrsok č.3 budú 
zvolení 4 poslanci. 
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Informácie:  
Predsedajúci informoval o : projekte verejného vodovodu, kanalizácii, oprave miestnych 
komunikácii.  
 
Záver  
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
Overovatelia : Ing. Juraj Bachroník 
                       Ing. Alojz Džavík 
 
 
Zapísala: Hnidzíková 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                  Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                             prednosta úradu 
 
      

       
 

 
       

 
 
 
          
 
    
 
      
 


