
Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 31.8.2011 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Alena Rojková , 
                  Ing. Juraj  Bachroník, Pavol Bočej,  Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, 
                  Mária Gabajová,   Ing. Pavel Gabrík,   Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, 
                  Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
Neprítomný ospravedlnený :   Zuzana Ohrádková 
Program :  
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal 
prítomných  s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, 1 poslanec  
ospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
Za overovateľov určil  pp. Ing. Alojza Džavíka a Alojza Gumančíka 
Hlasovanie č. 38 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. Výška príspevkov na školské zariadenia 
2. Vyradenie DHM a DDHM ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 
3. Vyradenie DHM a DDHM ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 
4. Organizačné zabezpečenie škol. roka 2011/2012 ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 
5. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2011 
6. Rôzne 

1. Výška príspevkov na školské zariadenia 
     ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  požiadala listom č.j. 156/11, 158/2011 a 160/2011   
     o schválenie výšky príspevkov na školské zariadenia :  
     Materská škola, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti a Školská jedáleň  
     pri ZŠ s MŠ. Bolo prijaté  
Hlasovane č. 39 : zdržal sa : Ivan Frolo, Alojz Škrkoň, za: ostatní prítomní poslanci 
Uznesenie 34/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku  na školské zariadenia : Materská škola 
celodenná prevádzka 11 €, poldenná prevádzka 5,50 , tak ako bol predložený návrh listom č.j.  
156/11zo 14.6.2011. 
Hlasovanie č. 40 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 35/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevkov na školské zariadenie : Školský klub detí 
1,70 €. 
Hlasovanie č. 41 :  všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 36/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výšku príspevkov na školské zariadenie : Školské stredisko 
záujmovej činnosti 1,70 € , tak ako bol predložený návrh listom č.j. 158/11 zo dňa 14.6.2011. 
Hlasovanie č. 42 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 37/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevkov na školské zariadenia : Školská jedáleň pri 
ZŠ s MŠ :  
stravníci od 2-6 rokov MŠ spolu :  1,12 €     stravníci od 6-11 rokov  ZŠ  obed:    0,95 €            
stravníci od 11-15 rokov ZŠ   obed :   1,01 €, 
pedagogickí a nepedagogickí prac. obed: 1,12 €,tak ako bola podaná žiadosť dňa 24.8.2011 
2. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 – Návrh na vyradenie DHM A DDHM  k 30.6.2011 
    ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 predložila Návrh na vyradenie k 30.6.2011 v celkovej  
    hodnote 3 083,55 €.   Po diskusii bolo prijaté 
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Hlasovanie č. 43 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 38/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 322 vyradenie DDHM vo výške 
1 905,04 € a DHM vo výške 47,51 €, kabinety : 1 131 €, spolu : 3 083,55 € k 30.6.2011. 
3. ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 – Návrh na vyradenie DHM A DDHM  
Uznesenie 39/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 vyradenie DDHM vo výške 
585,12 €, DHM vo výške 1 608,54 €, spolu : 2 193,66 € k 30.6.2011. 
4. ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 : Organizačné zabezp. škol. roka 2011/12 (č. 530/11) 
    ZŠ Ivor predložila listom č.j. 50/2011 dňa 18.7.2011 Organizačné zabezpečenie školského  
    roka 2011/12 .  Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 44 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 40/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Základnej škole Veľké Rovné –Ivor č. 1422 (č. 530/11) 
Organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 tak, ako bolo predložené listom č.j. 
50/11 zo dňa 18.7.2011.  Organizačné zabezpečenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
5. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2011 
    Prednosta úradu spracoval písomne Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu a predložil  
    prezenčne na zasadnutí p. poslancom. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 45 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 41/4/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2011. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
6. Rôzne 
1. Žiadosť (č. 462/11) Obecná knižnica Mgr. Beranová, knihovníčka : vyradenie  
    zastaralých, opotrebovaných, nečítaných a nevrátených kníh 
   Knihovníčka predložila Zoznam kníh na vyradenie z Obecnej knižnice. Po vysvetelení  
   a diskusii bolo prijaté : 
Hlasovanie č. 46 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 42/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradiť z Obecnej knižnice Veľké Rovné knihy: 
Zoznam morálne zastaralej a fyzicky opotrebovanej a nečítanej literatúry. 
Zároveň schvaľuje Zoznam nevrátených kníh od roku 1993 – 2000, tak ako boli predložené 
knihovníčkou Mgr. Beranovou (č. 462/11) zo dňa 15.6.2011. 
Zoznamy sú  priložené k originálu tejto zápisnice.  
2. V. Mikulík a manž. , Veľké Rovné 537- Žiadosť (č. 474/11) o odkúpenie nehnuteľností 
     V.Milulík a manž. Melánia, V.R.537 podali žiadosť (č. 474/44) o odkúpenie nehnuteľností.  
Hlasovanie č. 47 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 43/4/6 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť odkladá na ďalšie zasadnutie po zistení všetkých skutočností 
k predmetným nehnuteľnostiam. 
3. Žiadosť (č. 540/11) Juraj Škorvan, Veľké Rovné 39 o odkúpenie podielu 3/15  
    z vlastníctva  Obce 
    J.Škorvan V.R.39 predložil žiadosť (č.540/11)o odkúpenie podielu 3/15 z vlastníctva Obce.   
Hlasovanie č. 48 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 44/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj z LV 2098 podielu 3/15 z vlastníctva Obce Veľké 
Rovné na základe žiadosti (č. 540/11) Juraj Škorvan, Veľké Rovné 39 za cenu podľa 
znaleckého posudku.     Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
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4. Žiadosť (č. 423/11) DHZ Veľké Rovné o finančný príspevok 
    DHZ Veľké Rovné predložil žiadosť (č. 423/11) o finančný príspevok na rok 2011. 
    Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 49 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 45/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti (č. 423/11) DHZ 
Veľké Rovné vo výke 200 €. 
5.  Žiadosť SZTP ZO Bytča o finančný príspevok 
     SZTP ZO Bytča požiadal listom (č. 420/11) o finančný príspevok, pretože  organizácia  
     združuje aj občanov z našej obce. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 50 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 46/4/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti (č. 420/11) SZTP 
ZO Bytča. Zároveň doporučuje občanom, ktorí sú v organizácii z našej obce, aby sa 
zaevidovali v organizácii  , ktorá je v obci a ktorej Obec pravidelne finančne prispieva. 
6. Návrh na odkúpenie chodníka- J.Šichman , Veľké Rovné 387 
    J.Šichman Veľké Rovné 387  predložil žiadosť na odkúpenie chodníka Obcou Veľké  
    Rovné.  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 51 : zdržal sa : Ing. Juraj Kulík 
                                        za:. ostatní prítomní poslanci 
Uznesenie 47/4/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh na odkúpenie chodníka parc.č.CKN 352/2 a 353/2 
Obcou Veľké Rovné, od vlastníka Jozef Šichman a manž. Emília, Veľké Rovné 387. 
7.  Mestská polícia Bytča- Ponuka pre obce k poskytovaniu služieb (č. 617/11) 
     Obecný úrad obdržal list (č. 617/11) od Mestskej polície Bytča s ponukou pre obce  
      k poskytovaniu služieb Mestskej polície Bytča. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 52 : zdržal sa : Marián Svorník 
                                        za :  všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 48/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ponuku Mestskej polície Bytča (č. 617/11) tak, ako bola 
predložená listom MP – 12137/2011 zo dňa 15.8.2011. 
8. TJ Štart Veľké Rovné – neuhradené faktúry + vystavené stazky 
     Predstavitelia TJ Štart Veľké Rovné predložili žiadosť o finančnú výpomoc : neuhradené  
     faktúry a stazky za rok 2010 a rok 2011 : spolu : 1 662,20 € a preddavok vo výške 500 €. 
     Zároveň požiadali o finančnú výpomoc na ďalšie obdobie. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 53 : zdržal sa : Pavol Bočej, Ing. Pavel Gabrík, Ing. Alojz Džavík 
                                         za : ostatní prítomní poslanci 
Uznesenie 49/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre TJ Štart Veľké Rovné finančnú výpomoc : neuhradená 
vystavená faktúra vo výške 400,50 € + neuhradené stazky vo výške 440 € za rok 2010. 
Zároveň za rok 2011 vystavené stazky vo výške 821,70 €, celková dlžná suma : 1 662,20 €, 
preddavok vo výške 500 €. 
Zároveň sa schvaľuje finančná výpomoc vo výške 1 300 €, celkom : 3 462,20 €. 
9. Účasť Obce Veľké Rovné  - Projekt Operačný program Životné prostredie –  
   Odpadové hospodárstvo 
   Predsedajúci informoval  o účasti Obce na projekte Odpadové hospodárstvo. 
Hlasovanie č. 54 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 50/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Životné 
prostredie (Opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo) s názvom „Zvýšenie kvalitatívnej úrovne 
separovaného zberu v obci Veľké Rovné“, ktorý je realizovaný obcou Veľké Rovné.  
-Výška celkových výdavkov na projekt je 800 000,-EUR 
-Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 800 000,-EUR 
-Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP. 
-Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 
výške 40 000,- EUR. 
-Spôsob financovania projektu prostredníctvom vlastných zdrojov    
 10. Predaj autobusu 
      P. starosta informoval, že chce predať autubus, ktorý vlastní Obec. 
Hlasovanie č. 55 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 51/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj autobusu. 
11. Rim.kat. farnosť Veľké Rovné – Žiadosť (č. 655/11) o finančnú pomoc 
      Farnosť Veľké Rovné predložila žiadosť (č. 655/11) o finančnú pomoc.       
Hlasovanie č. 56 : proti : Ing. Juraj Bachroník 
                                  za : ostatní prítomní poslanci 
Uznesenie 52/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc na základe žiadosti (č. 655/11) Rím. kat. 
cirkev Farnosť Veľké Rovné vo výške 268,34 €. 
12.  Hody 2011 : B.Flachs Žilina + K. Hanušová T.Teplá 
        Predsedajúci informoval o záujme  hosťovania lunaparkov v našej obci pri príležitosti 
Hodov 2011. Bolo prijaté : 
Hlasovanie č. 57 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 53/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť na Hodoch 2011: Karolína Hanušová Trenč.Teplá. 
13. Rozšírenie živnosti v rámci voľnej živnosti –  ťažba lesov 
      P. starosta predložil požiadavku na rozšírenie živnosti v rámci voľnej živnosti – ťažba  
      lesov. Bolo prijaté 
Hlasovanie  č. 58 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 54/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie živnosti v rámci voľnej živnosti – ťažba lesov.  
14.  Stará budova Jednoty – centrum obce : Odkúpenie, resp. oprava budovy, zbúranie   
       p. poslanec Alojz Škrkoň predložil návrh , aby sa stará budova Jednoty odkúpila, pretože   
      jej vzhľad veľmi narúša  centrum obce zvlášť teraz, keď prebieha projekt Regenerácia  
      centrálnej zóny. Tiež doporučuje, ak nedôjde k predaju , aby Jednota vykonala generálnu  
      opravu resp. zbúranie.       Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 59 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 55/4/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti stará budova  Jednota, resp. jej 
zbúranie alebo vykonanie generálnej opravy budovy majiteľom Jednota Žilina.   
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
Informácie :  
P. starosta informoval o : príprave stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd v okrese Bytča, doplnení člena do komisie ROEP  za Lesy SR š.p. Odštepný 
závod Považská Bystrica  Ing. Karol Muška. 



Záver 
P. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
Zapísala : Hnidzíková 
Overovatelia : Ing. Alojz  Džavík                                         Alojz Gumančík 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                             Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                      prednosta úradu 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
       


