
Zápisnica 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 30.5.2011 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, 
                   Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík, Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
                   S oneskorením na zasadnutie prišiel : Ing. Alojz Džavík 
 
Neprítomní ospravedlnení : Mária Gabajová, Alojz Gumančík 
Neprítomný neospravedlnený :  Marián Svorník 
 
Program : 
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce otvoril a  viedol p. starosta, ktorý privítal 
prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  7 poslancov, neskôr prišiel  
p. poslanec Ing. Alojz Džavík , 2 poslanci ospravedlnení, 1 poslanec neospravedlnený, takže 
zasadnutie je uznášania schopné. 
Za overovateľov zápisnice určil :  pp. Ing. Pavla Gabríka, Ivana Frolu 
Hlasovanie č. 23 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2010 
2. Výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2010 
3. Inventarizácia majetku obce 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. a II. polrok 2011 
5. Správa hlavnej kontrolórky obce 
6. Rôzne 

 
1.Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2010 
   Záverečný účet Obce Veľké Rovné bol  p. poslancom doručený  a vyvesený na úradnej  
   tabuli  v zákonnej lehote  na  pripomienkovanie.    
Hlasovanie č. 24 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 20/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2010, IČO: 
00 321 737 tak, ako bol predložený po tom, čo bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej 
tabuli obce a pripomienky neboli podané. 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému 
účtu obce za rok 2010. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
2. Výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2010 
     Správa bola spracovaná  účtovníčkou obce a predložená p. poslancom. 
Hlasovanie č. 25 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 21/3/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu Obce Veľké Rovné za rok 2010. 
Výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
3. Inventarizácia majetku obce 
    P. poslancom bol predložený Inventarizačný zápis majetku Obce Veľké Rovné za rok 2010. 
Hlasovanie č. 26 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 22/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizáciu majetku Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 
za rok 2010 so skutočným stavom majetku : drobný majetok 48 159,52 € 
                                                                        dlhodobý majetok 2 426 631,20 € 
Inventaizačný zápis je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. a II. polrok 2011 
    Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2011. 
Hlasovanie č. 27 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 23/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. a II. 
polrok 2011, tak ako bol predložený. 
Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice. 
  
 5. Správa hlavnej kontrolórky obce 
     Hlavná kontrolórka obce podala  písomnú  Správu za rok 2010. 
 Hlasovanie č. 28 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 24/3/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky za rok  2010. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
6. Rôzne 
1. FS Rovňan : Žiadosť (č. 359/11) o finančný príspevok 
    FS Rovňan predložil žiadosť o finančný príspevok na  účasť  „Balkánsky festival  
    v Macedónsku „  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 29 : všetkými hlasmi prítomných  (hlasovania sa zúčastnil už aj Ing. A. Džavík) 
Uznesenie 25/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok FS Rovňan na základe žiadosti  
(č. 359/11) do výšky 2 000 € na účasť Balkánsky festival ľudových  piesní a tancov 
Macedónsko. 
 
2. DPO  – Okresný výbor Bytča : Žiadosť (č. 258/11)  na súťaž „Plameň 2011“ 
    Obecný úrad obdržal žiadosť od DPO OV Bytča na súťaž Plameň 2011.  
     Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 30 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 26/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti (č. 258/11) DPO OV 
Bytča na súťaž „Plameň 2011“ vo výške 50 €. 
 
3. OZ Saturnia Bytča : Žiadosť (č. 183/11) o finančný príspevok 
    Občianske združenie Saturnia, Bytča požiadalo o finančnú výpomoc pre ich  DSS Kľúč. 
    Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 31 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 27/3/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok OZ Saturnia na základe ich žiadosti  
(č. 183/11) pre nedostatok finančných prostriedkov. 
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4. Zdravotné stredisko Veľké Rovné : cena nájmu + nájomníci 
    P. starosta informoval, že Zdravotné stredisko Veľké Rovné je dokončené a môžu sa   



    sťahovať lekári a lekáreň.     Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 32 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 28/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výšku nájomného v budove Zdravotného strediska Veľké 
Rovné : 
                                                                                     - ordinácia : 29 €/m2 /rok 

 - čakáreň 19 €/m2/rok 
  - WC  (lekári) 19 €/m2/rok 
- elektrická energia : podľa elektromera 
- plyn : celková faktúra : m2 x nájomná 

plocha 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomníkov:  
MUDr. Turčan, praktický lekár: prízemie vľavo 
MUDr. Lowinger, detský lekár: prízemie vpravo 
MUDr. Mária Kubišová, zubná lekárka : 1. poschodie vpravo 
Lekáreň ZA-Medic : prízemie vľavo- prístavba  
 
Iní : 
Zuzana Mičietová : Kozmetika  
Ing. Pavel Gabrík : Solárium+ posilovňa 
Nájomné a ostatné  platby  ako u lekárov. 
 
5. Návrh  : Cenový výmer na služby Dom nádeje , pohrebné služby 
    Prednosta úradu predložil Návrh cenového výmeru na služby spojené s uložením zosnulého  
    v Dome nádeje a pohrebného obradu. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 33: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 29/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenový výmer č. 1/2011 na služby spojené s uložením 
zosnulého v Dome nádeje a pohrebného obradu-pohrebné služby, spracovaného podľa Zák. 
18/96 Z.z. o cenách v platnom znení . 
Schválený Cenový výmer č. 1/2011 je priložený k oroginálu tejto zápisnice. 
 
6.  Schválenie platu starostovi obce podľa novelizácie zákona 
     Prednosta úradu predložil na schválenie p. poslancom plat starostovi obce podľa  
      novelizácie zákona s platnosťou od 1. júna. 
Hlasovanie č. 34 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 30/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa Zák. 154/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa  Zák. č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  
plat starostu obce  vo výške 1,7 násobku  platu stanovenom v § 3 a § 4, ods. 1 zákona. 
 
7. Výmena pozemkov   :      RKF Veľké Rovné – Obec Veľké Rovné  
                                               Vysporiadanie cesty k Ovčínom  
    Predsedajúci informoval o výmene pozemkov medzi RKC, farnosť Veľké Rovné a Obcou  
    Veľké Rovné a tiež o vysporiadaní cesty k Ovčínom. 
Hlasovanie č. 35 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 31/3/6 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výmenu pozemkov parc.č. CKN  16/2 z vlastníctva RKC, 
farnosť Veľké Rovné za parc.č. CKN  13/3 z vlastníctva Obce Veľké Rovné, podľa GP č. 
81/2011 , úradne overeného Správou katastra v Byči dňa 31.5.2011. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie časti pozemku  ( cesta na Ovčíny)  parc.č. CKN 
2596 vo vlastníctve  Jozefa Papučíka a manž. Mária, bytom Veľké Rovné 337 a časti 
pozemku parc.č. CKN 2599/1 vo vlastníctve Dušana Juranku, bytom Veľké Rovné 349   za 
cenu 13,27 €/m2. Výmera odkupovaných pozemkov bude stanovená GP.  
Na ďalšie knanie sa splnomocňuje starosta obce.  
8. Návrh na spoluprácu  s Mestskou políciou Bytča – Obec Veľké Rovné 
    P. starosta informoval o žiadosti (č. 349/11) Mestskej polície Bytča spolupracovať s Obcou  
    Veľké  Rovné  v súvislosti s novelou Zákona  o obecnej polícii č. 564/91 Zb. a v zmysle  
     Zák.SNR č. 479/2010 o  Obecnom zriadení . Cieľom tejto spolupráce by bolo zlepšenie  
     bezpečnostnej situácie na území obce.  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 36 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 32/3/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začať jednanie o spolupráci s Mestskou políciou Bytča  
a Obcou  Veľké Rovné, na základe ich žiadosti č. 349/11.  
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011 
    Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011 
    V súlade s ods. 2, písm. a / a  b/   § 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  
    územnej smaosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a uznesením Obecného  
    zastupiteľstva  189/14/5-   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Veľké  
    Rovné predložil prednosta  úradu návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  
    č. 2/2011 a č. 3/2011.  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 37 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 33/3/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011 – 
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky, a to  z podpoložky rozpočtu 5.2. Zberný dvor a kontajnery 
- na podpoložku 10.3. Zdravotné stredisko 5 000 € 
- na podpoložku 11.7. Ostatné tovary a služby 6 000 €  v celkovej sume 11 000 €. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011 –
povolené prekročenie plánovaných  výdavkov o 80 000 € pri dosiahnutí vyšších príjmov  
40 000 € na podprogram 10.3. Zdravotné stredisko 
40 000 € na podprogram 11.7. Ostatné tovary a služby 
Informácie :  
P. starosta informoval o  : dokončení  zdravotného strediska 
Záver 
P. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť  zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.  
 
 
Zapísala : Hnidzíková 
Overovatelia : Ing. Pavel Gabrík 
                       Ivan Frolo 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                             Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                          prednosta úradu 
 


