
Zápisnica 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 16.3.2011 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Mária Gabajová,   
                   Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková, 
                   Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
                   Neskôr na zasadnutie  sa dostavil : Ing. Alojz Džavík 
 
Neprítomní ospravedlnení : Pavol Bočej , Ivan Frolo 
 
Program : 
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý 
privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, neskôr 
prišiel p. poslanec Ing. Alojz Džavík, 2 poslanci ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania 
schopné.  
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Máriu Gabajovú, Ing. Pavla Gabríka 
Hlasovanie č. 6 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. Rôzne 
 
1. Rôzne 
1. Štátna školská inšpekcia – Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti v ZŠ s MŠ SUT  
                                                  Veľké Rovné 302 
    V Základnej škole s materskou školou SUT Veľké Rovné 302 bola vykonaná inšpekcia, 
    predmetom ktorej bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok  
    výchovy a vzdelávania v základnej škole. 
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 7 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 5/2/9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti v ZŠ s MŠ 
SUT Veľké Rovné č. 302, tak ako bola predložená pod č. 5057/2010-2011. 
Správa  je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
2. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné č. 302 – Žiadosť (č. 142/11) o úpravu stravného 
    Dodatok č. 1 k VZN č. 90/2009 o výške fin. príspevkov... 
   ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné č. 302 predložila žiadosť (č. 142/11) o úpravu stravného. 
   Zároveň prednosta úradu predložil Dodatok č. 1 k VZN č. 90/2009 o výške  fin. príspevkov 
   v školských .... 
   Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 8: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 6/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu stravného z dôvodu nárastu cien surovín potrebných 
na prípravu jedál- zvýšenie predstavuje 0,13 € na stravnú jednotku. 
Zároveň schvaľuje Dodatok č. 1 k Nariadeniu obce Veľké Rovné č. 90/2009 o výške 
finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach . 
Dodatok č. 1 je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 
3. Izolstav – ZA, s.r.o. Žilina – Žiadosť (č. 77/11) o odpredaj projektu na BD 
                                                                                   o odpredaj pozemku pod BD 



2 
 
   Izolstav –ZA, s.r.o. Žilina predložil žiadosť (č. 77/11) o odpredaj projektu na BD 12 b.j. 
   a o odpredaj pozemku pod BD parc.č. 2469/1 v kat. území Veľké Rovné. 
   Na zasadnutí bol prítomný konateľ spoločnosti p. Martinka, ktorý prítomných oboznámil so  
   svojim zámerom a odpovedal na otázky p. poslancov. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 9 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 7/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj projektu BD 12 b.j. č. 1 na základe žiadosti  
(č. 77/11) Izolstav-ZA, s.r.o. Žilina  za cenu 10 000 € a zároveň schvaľuje odpredaj pozemku 
pod BD parc.č. 2469/1 v k.ú. Veľké Rovné za cenu podľa znaleckého posudku. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
4. Alojz Michel a manž. Jana, Bytča – Žiadosť (č. 121/11) o odkúpenie časti obecného  
     pozemku  
     Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 121/11) od Jana Michelová a Alojz Michel, Bytča  
     o odkúpenie časti obecného pozemku  ( tzv. mlynský járek). Po diskusii bolo rozhodnuté  
     žiadosť odložiť na ďalšie OZ, keď žiadateľ predloží geometrický plán . 
Hlasovanie č. 10 : všetkými hlasmi prítomných : odložiť 
                             
5. E. Mohyláková , V.Rovné 841 – Žiadosť (č. 136/11) o rozšírenie predajných dní pre  
                                                           príležitostných predajcov 
    E.Mohyláková, predložila žiadosť (č. 136/11) o rozšírenie predajných dní v obci.  
   Po  diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 11 : všetkými hlasmi prítomných   ( hlasovania sa zúčastnil už aj Ing. Džavík) 
Uznesenie 8/2/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje rozšírenie predajných dní pre príležitostných predajcov na 
území obce Veľké Rovné , na základe žiadosti (č. 136/11) E. Mohyláková, Veľké Rovné 841. 
 
6. Pohrebníctvo Pieta, Žilina: Žiadosť (č.163/11) o povolenie prevádzkovania pohrebiska 
    Pohrebná služba Adonis, A. Lokajová, Bytča:Ponuka (č. 205/11) pohrebných služieb... 
    Obecný úrad  obdržal žiadosť (č. 163/11) a ponuku (č. 205/11)  prevádzkovania pohrebiska  
    v našej obci. Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 12 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 9/2/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prevádzkovanie pohrebiska v našej obci na základe 
žiadosti (č. 163/11) Pohrebníctvo Pieta Žilina a Ponuky pohrebných a cintorínskych služieb 
pre obec Pohrebná služba Adonis, Anna Lokajová Bytča (č. 205/11) . 
 
7. Zmena cestovného autobus, ceny služieb Liaz ..., cena vody 
    Predsedajúci predložil návrh na úpravu ceny za doprava/autobus obyvatelia obce :  
    0,83 €/km +   mzda vodiča  ,Liaz 1,5 €/km ..... 
    a maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,60 €/m3. 
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 13 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 10/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenník Autobus : obyvatelia obce : 0,83 €/km + 4,95 €/h 
mzda vodiča, cena Liaz 1,5 €/km a zároveň schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom  0,60 €/m3. 
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8. ZMOS – členstvo Obce Veľké Rovné  
    P. starosta informoval p. poslancov, že Obec Veľké Rovné doteraz nemala členstvo      
    v ZMOS , čo je na škodu, pretože práve vo všetkých dôležitých otázkach, ktoré sa riešia  
    v samosprávach obcí je účasť potrebná.      Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 14 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 11/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo Obce Veľké Rovné v ZMOS  (O,14 €/občan/rok). 
 
9. TJ Štart V.Rovné-Žiadosť (č. 168/11) o finančný  príspevok na I. polrok 2011 
    TJ Štart V.Rovné predložila žiadosť (č. 168/11) o finančný príspevok na I. polrok 2011 . 
    Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 15 : za – všetci prítomní poslanci 
                              zdržal sa : Ing. Juraj Bachroník  
Uznesenie 12/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre TJ Štart Veľké Rovné na základe ich 
žiadosti (č. 168/11) na I.Q.2011 vo výške 1 000 €. 
 
10. FS Rovňan – Žiadosť (č. 40/11) o finančný príspevok na rok 2011 
                             Vyhodnotenie práce FS Rovňan za rok 2010 
      FS Rovňan  predložil žiadosť (č. 40/11 ) o finančný príspevok na rok 2011  
      a Vyhodnotenie práce FS za rok 2010. Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 16 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 13/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 40/11) FS Rovňan finančný 
príspevok vo výške 500 € na I. Q. 2011. 
Zároveň berie na vedomie Vyhodnotenie práce FS Rovňan za rok 2010. 
 
11. VZN č. 97/2011  o určení výšky dotácie na prevádzku  ... 
       Prednosta úradu predložil NávrhVZN č. 97/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku ... 
       Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 17 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 14/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 97/2011 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území obce Veľké Rovné.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet školstvo 2011, Dotácie pre školské zariadenia 
2011. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
12. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2010 
      Správu predložil  prednosta úradu . Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 18 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 15/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu plnenia rozpočtu k 31.12.2010. 
Správa je priložená  k originálu tejto zápisnice.  
 
13. Prevod správy majetku z Obce Veľké Rovné na ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné č. 302 
      Majetok obstaraný firmou Rekon Žilina  Obec Veľké Rovné dáva do správy za účelom  
      zaevidovania majetku do evidencie ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné.  
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Hlasovanie č. 19 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 16/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevod majetku z Obce Veľké Rovné na ZŠ s MŠ SUT 
Veľké Rovné č. 302. 
Súpis majetku je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
14. Zápis kroniky Rok 2010 – pokračovanie 
      Kronikárka obce predložila Návrh zápisu kroniky Rok 2010 – pokračovanie. 
      Prednosta úradu doporučuje poslancom zápis schváliť. 
Hlasovanie č. 20 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 17/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky „Rok 2010 – pokračovanie „ 
 
15. Výplata odmeny zástupcu starostu obce 
       Doteraz sa vyplácala odmena zástupcovi starostu obce mesačne. Navrhuje sa vyplácať  
       štvrťročne. 
Hlasovanie č. 21 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 18/2/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplácanie odmeny zástupcovi starostu obce štvrťročne.  
 
16. Zmena rozpočtu rozpočtovaným opatrením č.1/2011 
      Prednosta úradu predložil Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011 – povolené  
      prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to v časti 3.4. schváleného    
      rozpočtu zvýšenia výdavkov o 30 589,43 € na rekonštrukciu plynovej kotolne v Obecnom  
      dome. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 22 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 19/2/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovaným opatrením č. 1/2011 
zo dňa 8.2.2011. 
Informácie: 
p. starosta informoval o :  oprave miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia, miestnych 
komunikácii, likvidácii pneumatík medzi Hájnicami, prácach  na zdravotnom stredisku . 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Overovatelia : Mária Gabajová 
                         Ing. Pavel Gabrík 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                       Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                 prednosta úradu 
  


