Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné VI. volebného obdobia
dňa 15.12.2010 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, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík,
Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, Marián Svorník, Alojz Škrkoň
Neskôr na zasadnutie sa dostavila : Zuzana Ohrádková
Program :
1.zasadnutie Obecného zastupiteľstva VI. volebného obdobia otvoril a viedol p. starosta,
ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov,
1 poslankyňa prišla neskôr , takže zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ing. Juraja Bachroníka, Pavla Bočeja
Hlasovanie č. 1 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
2. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2011
3. Rôzne
1. Zákonný sľub orgánov samosprávy
Na zasadnutí sa zúčastnil p. Milučký, predseda miestnej volebnej komisie, ktorý odovzdal
p. starostovi Osvedčenie o zvolení za starostu obce, ktorý zároveň zložil sľub starostu
obce.
P. poslanci zložili sľub a prevzali si Osvedčenie o zvolení za poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Rovné .
Zápisnica z miestnej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí dňa
27.11.2010 je priložená k originálu tejto zápisnice.
Starosta obce Ing. Jozef Mičieta zložil zákonom predpísany sľub podľa § 13, ods. 2
Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.
Poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub podľa § 26 cit.
právneho predpisu.
Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.
Vytvorenie orgánovej obecnej samosprávy a poradných orgánov obecného
zastupiteľstva
Predsedajúci predložil návrh na vytvorenie orgánov obecnej samosprávy a poradných
orgánov obecného zastupiteľstva :
Zástupca starostu obce, sociálna komisia, komisia investično-rozvojová, ekonomická a pre
verejné súťaže, inventarizačná, škodová a skartačná, komisia pre riešenie sťažností
občanov voči predstaviteľom obecnej samosprávy, komisia ROEP, komisia na ochranu
majetku a obyvateľov pred povodňami, sobášiaci a členovia školskej rady za obecné
zastupiteľstvo.
Bolo prijaté
Hlasovanie č. 2 : za : všetci prítomní poslanci
zdržal sa : Ing. Alojz Džavík
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Uznesenie 1/1/6
Podľa § 13, § 15 Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení – úplné znenie boli zriadené orgány
obecnej samosprávy takto :
Starosta obce určil za zástupcu starostu obce Ing. Alojza Džavíka.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiaceho : Ing. Alojza Džavíka
Zároveň schvaľuje sobášne dni : štvrtok , sobota
Obecné zastupiteľstvo vytvára komisie v zložení :
Sociálna komisia : predseda komisie : Zuzana Ohrádková
členovia : Mária Gabajová, Marián Svorník
Komisia investično-rozvojová, ekonomická, pre verejné súťaže, inventarizačná, škodová
a skartačná : predseda komisie : Ivan Frolo
členovia komisie: Ing. Juraj Bachroník, Alojz Škrkoň
Komisia pre riešenie sťažností občanov voči predstaviteľom obecnej samoprávy:
predseda komisie : Ing. Pavel Gabrík
členovia : Pavol Bočej
podľa § 4, ods. 3 Zák. 180/95 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom : predseda komisie : Ing. Juraj Bachroník
členovia : Ing. Juraj Kulík, za Obec Ing. Svorníková
Komisia na ochranu majetku obyvateľov pred povodňami : člen komisie : Ing. Pavel Gabrík
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov školských rád za obecné zastupiteľstvo takto:
Školská rada ZŠ s MŠ SUT V. Rovné – ústredie : Ing. Pavel Gabrík, Zuzana Ohrádková
Pavol Bočej, Lenka Malicherová
Školská rada ZŠ Ivor : Alojz Gumančík
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisia podľa Zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcionárov v zložení podľa Čl. 7, ods. 5, písm.a/ :
Predseda komisie : Alojz Škrkoň
Členovia :
Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo

2. Rozpočet Obec Veľké Rovné na rok 2011
Poslancom bol predložený Návrh rozpočtu Obce na rok 2011 a jednotlivé položky
vysvetlené p. prednostom. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 3 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 2/1/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Veľké Rovné , IČO : 00 321 737 na rok
2011 po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky
neboli podané.
Starosta obce sa splnomocňuje na zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu medzi
zasadnutiami OZ.
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
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3. Rôzne
1. Žiadosť (č. 913/10) Izolstav – SK s.r.o. Žilina o odkúpenie projektovej
dokumentácie BD
Izolstav – SK s.r.o. Žilina požiadala žiadosťou (č. 913/10) o odkúpenie projektovej
dokumentácie BD 12 b.j. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 4 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 3/1/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie PD bytového domu 12 b.j. na základe žiadosti
(č. 913/10) Izolstav –SK s.r.o. Žilina a zároveň dáva predbežný súhlas k začatiu výstavby.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
2. Schválenie platu starostovi obce
Podľa Zák. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest bol predložený návrh platu starostu obce. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 5 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 4/1/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce plat podľa Organizačného a platového
poriadku rozpočtovej organizácie Obec Veľké Rovné: Čl. 3 a iné náležitosti starostu obce:
Starostovi obce sa vypláca podľa tohto organizačného a platového poriadku 2násobok
platu, určeného na základe § 3 a § 4 Zák. 253/94 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Informácie :
p. starosta informoval o : projekte Poľsko-slovenskej spolupráce, o projekte „Námestie“.
Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Hnidzíková

Overovatelia : Ing. Juraj Bachroník
Pavol Bočej

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

