Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 24.11.2010
o 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Alena Rojková, Pavol Bočej,
Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík, František Lapúnik,
Zuzana Ohrádková,Alojz Škrkoň, Viera Tabačková
Neskôr sa dostavili : Ing. Juraj Bachroník, Mária Gabajová
Neprítomná ospravedlnená : Jana Gabajová
Program :
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, 2 poslanci sa
ospravedlnili, prišli na zasadnutie neskôr a 1 poslankyňa sa ospravedlnila, takže zasadnutie je
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil :pp. Ing. Pavla Gabríka a Františka Lapúnika
Hlasovanie č. 327 : schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 95/2010 o dani z nehnuteľností na rok 2011
2. Správa nezávislého audítora k 31.12.2009
3. Rôzne
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 95/2010 o dani z nehnuteľností na rok 2011
P. poslancom bolo predložené nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2011, ktoré je
bezo zmien ako bolo v roku 2010.
Hlasovanie č. 328 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 298/24/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 95/2010 o dani
z nehnuteľností na rok 2011.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce k 31.12.2009
Audítor Ing. J.Majchrák uskutočnil audit účtovnej závierky obce Veľké Rovné
k 31.12.2009, ktorý bol poskytnutý p. poslancom. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 329 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 299/24/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka,
licencia SKAU č. 713 k 31.12.2009 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju
predložil dňa 30.9.2010.
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
3. Rôzne
1. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2010
P. prednosta predložil Monitorovaciu správu a zároveň informoval poslancov
o plnení rozpočtu k 30.6.2010.
Hlasovanie č. 330 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 300/24/5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2010
tak, ako bola predložená prednostom obecného úradu.
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
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2. Žiadosť (č. 909/10) J. Posluch, V.Rovné 1273 o prenechanie pozemkov do nájmu
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 909/10) J. Poslucha , Veľké Rovné 1273
o prenechanie pozemkov do nájmu, kde je motocrossová trať medzi Hájnicami ako
fyzickej osobe. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 331 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 301/24/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 909/10) J. Poslucha, Veľké Rovné
č. 1273 prenechanie pozemkov, kde je motocrossová trať medzi Hájnicami do nájmu ako
fyzickej osobe za stanovených podmienok Obecného úradu vo Veľkom Rovnom
s termínom do 12/2014.
3. Žiadosť (č. 887/10) Michaela a Marek Ovčík, bytom Veľké Rovné č. 1013
o odkúpenie pozemku
Žiadosťou (č. 887/10) požiadali Michaela Ovčíková a Marek Ovčík, obaja bytom
Veľké Rovné č. 1013 o odkúpenie pozemku parc.č. CKN 10554/8, ktorý je vo
vlastníctve Obce Veľké Rovné. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 332 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 302/24/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 887/10) Michaela Ovčíková a Marek
Ovčík, obaja bytom Veľké Rovné č .1013 odpredaj pozemku parc.č. CKN 10554/8 o výmere
41 m2 za cenu 3 €/m2.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2010
Hlavná kontrolórka obce Ing. Rojková predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2010.
Hlasovanie č. 333: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 303/24/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2010 tak, ako bol predložený.
Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice.
5. Žiadosť (č. 912/10) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné o úpravu rozpočtu
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné predložila žiadosťou (č. 912/10) úpravu rozpočtu.
Hlasovanie č. 334 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 304/24/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 912/10) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné
– Ústredie č.302 Úpravu rozpočtu obce : rozpočet o prijaté peňažné prostriedky za nájom
460 €, rozpočet ŠJ o prijaté peňažné prostriedky zo zákona vyplývajúceho príspevku na
stravovanie 2 390 €.
Záver
Predsedajúci skonštatoval, že je to posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto
volebnom období a odovzdal prítomným poslancom „Ďakovný list“ za spoluprácu.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala : Hnidzíková
Overovatelia : Ing. Pavel Gabrík
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

František Lapúnik
Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

