
Zápisnica 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 27.10.2010 

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

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Pavol Bočej, Ivan Frolo, Mária Gabajová, 
                   František Lapúnik, Ohrádková Zuzana, Škrkoň Alojz, Tabačková Viera 
                   Ing. Alojz Džavík – prišiel na zasadnutie neskôr 
 
Neprítomní ospravedlnení :  Jana Gabajová, Ing. Pavel Gabrík 
Neprítomný neospravedlnený :  Ing. Juraj Bachroník 
 
Program: 
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý 
privítal prítomných poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  7 poslancov, 
Ing. Alojz Džavík sa ospravedlnil, prišiel neskôr , 2 poslanci ospravedlnení a 1 poslanec 
neospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice určil :pp. Ivana Frolu, Máriu Gabajovú 
 
Hlasovanie č. 312 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Úprava rozpočtu Obce – II. zmena 
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 93/2010 o stanovení miestnych daní a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 94/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 96/2010 o niektorých podmienkach držania psov na 

na území obce Veľké Rovné 
5. Rôzne 
 
 
1. Úprava rozpočtu Obce – II. zmena 

p. poslancom bol predložený Návrh na úpravu rozpočtu Obce – II. zmena. 
Bolo prijaté  

Hlasovanie č. 313 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 284/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu Obce Veľké Rovné- II. zmena : 
Príjmová časť : zvýšiť o 250 657 € z toho : 18 300 € predaj kapitálových aktivít 
                                                                        232 357 € dlhodobý úver na rekonštrukciu ZS 
Výdávková časť :  zvýšiť o 269 039 € - kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZS. 
Schválená II. zmena Rozpočtu obce je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 93/2010 o stanovení miestnych daní a miestnom  
      poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
      Návrh nariadenia  o stanovení miestnych daní .... bol doplnený  : daň za psa  s tým, že  
      všetky náležitosti sú uvedené v samostatnom nariadení o niektorých podmienkach  
      držania psov na území našej obce. 
Hlasovanie č. 314 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 285/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 93/2010 o stanovení 
miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 94/2010 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 
 Predložené nariadenie bolo predložené na schválenie spolu s prílohami, ktoré sú 
 neoddeliteľnou súčasťou nariadenia.  

Hlasovanie č. 315 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 286/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 94/2010 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  
Schválené nariadenie spolu s prílohami je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 96/2010 o niektorých podmienkach držania psov 
       na území obce 
      Predsedajúci predložil  Návrh nového nariadenia obce o niektorých podmienkach  
     držania psov na území obce. Občania sa sťažujú na chovateľov psov , a preto bolo  
      potrebné upraviť podmienky  držania psov na území našej obce nariadením . 
Hlasovanie č. 316 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 287/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 96/2010 , ktorým sa 
upravujú podmienky držania psov na území obce. 
Schválené nariadenie je priložené k oroginálu tejto zápisnice.  
 

        5.  Rôzne 
  1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Veľké  
      Rovné Ivor 
      Riaditeľka ZŠ Veľké Rovné –Ivor predložila Správu o výsledkoch a podmienkach  
      výchovno-vzdel. činnosti  školy v školskom roku 2009/2010, ktorá bola prerokovaná  
      v pedagogickej rade školy 20.9.2010. 
Hlasovanie č. 317: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 288/23/10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ Veľké Rovné Ivor tak, ako bola predložená č.j. 137/2010. 
Schválená správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
   2. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 – Návrh na vyradenie majetku DDHM a DHM 
        ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302 predložila Návrh na vyradenie  DDHM a DHM  
         k 31.8.2010  . 
Hlasovanie č. 318 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 289/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie DDHM a DHM  ZŠ s MŠ SUT 
Veľké Rovné 302 k 31.8.2010 vo výške 13 351,16 €. 
 
   3.Kronika „Rok 2010 „ – zápis 
      Kronikárka obce predložila na schválenie Zápis kroniky „Rok 2010“. 
      Prednosta obecného úradu po diskusii s kronikárkou navrhuje zápis schváliť. 
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Hlasovanie č. 319: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 290/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky „Rok 2010“. 
 
5. Žiadosť Ing. Radoslav Mucha V.R.415 + Ing. J.Mucha , Trenčín (č. 707/10) 

o výmenu pozemkov 
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 707/10) o výmenu pozemkov medzi Ing. R.Mucha ,  
Ing. J. Mucha a Obcou Veľké Rovné. 
 Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 320 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 291/23/5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 707/10) výmenu pozemkov  medzi 
žiadateľmi Ing. R. Mucha , Veľké Rovné 415 , Ing. J.Mucha , Trenčín a Obcou Veľké Rovné, 
pretože obecné zastupiteľstvo schválilo  na svojom 8. zasadnutí , uznesením 100/8/5 predaj 
uvedených pozemkov . 
 

6. FS Rovňan Veľké Rovné – Žiadosť (č. 649/10) o poskytnutie finančného 
príspevku 
FS Rovňan požiadal (č. 649/10) o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 000 €. 

            Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 321 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 292/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť (č. 649/10) FS Rovňan Veľké Rovné o poskytnutie 
finančného príspevku vo výške 2 000 €. 
 
     7. Žiadosť   (č. 646/10) o finančný príspevok Farský úrad  Veľké Rovné 
         Farský úrad vo Veľkom Rovnom požiadal  (č. 646/10) o finančný príspevok . 
         Po diskusiii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 322 : zdržal sa : Zuzana Ohrádková 
                                           za : ostatní prítomní poslanci  
 
Uznesenie 293/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 646/10 ) Farského úradu vo Veľkom 
Rovnom  finančný príspevok vo výške 532,14 €. 
 

7. SÚS SČK Žilina : Žiadosť (č. 799/10) o sponzorský príspevok  pre darcov krvi 
z našej obce 
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 799/10) od SÚS SČK Žilina o sponzorský príspevok  
pre 6 našich občanov, ktorí darovali krv . 
Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 323 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 294/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sponzorský príspevok pre darcov krvi z našej obce vo výške 
70 € , na základe žiadosti (č. 799/10) SÚS SČK Žilina.  
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    8.  Žiadosť  (č.  860/10) PZ Kyčera o odpredaj mot. vozidiel Niva 
          Predsedajúci informoval, že PZ Kyčera požiadalo žiadosťou ( č. 860 /10) o odpredaj  
          mot.    vozidiel Niva pre ich účely. Nakoľko Obec dostala uvedené vozidlá darom od  
         OR PZ   a ich nevyužíva , doporučuje ich  za symbolickú cenu 1 € predať členom PZ. 
          
Hlasovanie č. 324: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 295/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj mot. vozidiel Niva členom  PZ Kyčera Veľké 
Rovné na základe ich žiadosti (č.860 /10) za symbolickú cenu 1 €. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

8. Oddiel kondičnej kulturistiky a fitness, vz. P.Šedivý : Žiadosť o pridelenie fin. 
prostriedkov a žiadosť o pridelenie priestorov 
P.Šedivý  predložil p. poslancom žiadosť (č. 812/10) o pridelenie fin. prostriedkov 
a žiadosť o pridelenie priestorov. Informoval o ich činnosti  a ukončení nájmu 
v budove Jednoty. Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 325: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 296/23/5 
OZ neschvaľuje na základe žiadosti (č. 812/10) Oddielu kondičnej kulturistiky a fitness pod 
vedením Pavla Šedivého , Veľké Rovné 565 pridelenie finančných prostriedkov. 
Zároveň  bezplatne ponúka pridelenie priestorov v KD Ivor.  
 

9. Zabezpečenie bankového úveru na prestavbu MŠ na ZS 
Informáciu o úvere poskytol poslancom prednosta úradu. Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 326: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 297/23/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za 
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru na financovanie prestavby MŠ na zdravotné 
stredisko za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
 
Informácie :  
p. starosta informoval o : ďakovnom liste z DPO OV Bytča za príspevok na súťaž „Plameň 
2010“, kanalizácii v obci, vodovode Žihlov-Žlábek, oprave MK  v obci. 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.   
 
Zapísala: Hnidzíková 
 
Overovatelia : Ivan Frolo 
                        Mária Gabajová 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                          Ing. Albert Majstrík   
 starosta obce                                                                                     prednosta úradu 


