
Zápisnica 
z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 14.12.2011 

v zasadacej miestnosti Obecného domu voVeľkom Rovnom –ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ivan  Frolo, 
                   Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, 
                   Zuzana Ohrádková, Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
                   S oneskorením na zasadnutie prišiel : Ing. Alojz Džavík 
Neprítomný ospravedlnený :  Pavol Bočej 
 
Program :  
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných 
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí  je prítomných 9 poslancov,  neskôr prišiel  
p. poslanec Ing. Džavík, 1 poslanec ospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
Za overovateľov určil pp. Ing. Juraja Kulíka,  Zuzanu Ohrádkovú 
Hlasovanie č. 60:  O programe rokovania :  všetkými hlasmi prítomných 
Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 99/2011 o dani z nehnuteľností na rok 2012 
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 100/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 

rok 2012 
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 101/2011 o stanovení miestnych daní ... na rok 2012 
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 102/2011, ktorým sa upravujú podmienky držania 

psov na území obce na rok 2012 
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 103/2011 o určení výšky dotácie pre dieťa a žiaka 

MŠ a školských zariadení na území obce 
6. Zmena rozpočtu na rok 2011 
7. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2012 
8. Rôzne 
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 99/2011 o dani z nehnuteľností na rok 2012 

Nariadenie bolo predložené p. poslancom, ktoré je pre rok 2012  zvýšené. 
Po diskusii a vysvetlení bolo prijaté 
Hlasovanie č. 61 : všetkými hlasmi prítomných  

Uznesenie 56/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 99/2011 o dani 
z nehnuteľností  na rok 2012. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 

2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 100/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
na rok 2012 
 Nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi na rok 2012 bolo predložené 
spolu s prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nariadenia p. poslancom  
s informáciou p. starostu, aké skutočné náklady sú na vývoz TKO v našej obci a prečo 
muselo dôjsť k zvýšeniu poplatku .  Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 62 : všetkými hlasmi prítomných  

Uznesenie 57//5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 100/2011 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi . 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.    
    3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 101/2011o stanovení miestnych daní...na rok 2012 
         Predložené nariadenie je bezo zmien pre rok 2012.  Bolo prijaté 
         Hlasovanie č. 63 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 58/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 101/2011 o stanovení  
miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2012. 
Schválené nariadenie spolu s prílohami  je priložené k originálu tejto zápisnice.  

4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 102/2011 , ktorým sa upravujú podmienky 
držania psov 
Nariadenie , ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce je bezo 
zmien, iba sa presne vymedzil pojem  zvláštny pes. 
Hlasovanie č. 64: všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 59/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 102/2011, ktorým sa 
upravujú podmienky držania psov. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 

5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 103/2011  o určení výšky dotácie na prevádzku  
      a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a školských zariadení  so sídlom na území obce  
      Veľké Rovné  
      P. prednosta oboznámil p. poslancov s predmetným nariadením. Bolo prijaté 
      Hlasovanie č. 65 : všetkými hlasmi prítomných  

Uznesenie 60/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 103/2011 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a školských zariadení so sídlom na území 
obce Veľké Rovné. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 

6. Zmena rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 4/2011 
P. prednosta informoval p. poslancov so zmenou rozpočtu  - rozpočtovým opatrením 
č.4/2011. 
Hlasovanie č. 66 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 61/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením 
 č. 4/2011.  

7. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2012, Rozpočet na roky 2013-2014 
Rozpočet Obce  na rok 2012 bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci 
obvyklým a na zasadnutí vysvetlený prednostom úradu.   Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 67 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 62/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 na rok 2012 
po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky 
neboli podané a na doporučenie  kontrolóra obce. 
Starosta obce sa splnomocňuje na zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu medzi 
zasadnutiami OZ. 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Zároveň Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet na roky 2013-2014. 

8. Rôzne 
1. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Žiadosť o konečnú úpravu rozpočtu 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné predložilo žiadosť (č. 244/11) o konečnú 
úpravu rozpočtu.  
Hlasovanie č. 68 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 63/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 244/11) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 
č. 302 konečnú úpravu rozpočtu :  
Výdavková časť : originálne kompetencie – nájom od Yamahy na sumu 1 200 € 
                                                                    - nájom od Raja        na sumu      83,12 € 

2. Návrh na vyradenie majetku v MŠ k 31.8.2011 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ SUT predložilo na schválenie návrh na vyradenie majetku 
v celkovej hodnote 1 019,82 €,  
Hlasovanie č. 69 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 64/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vyradenie majetku v MŠ k 31.8.2011 v celkovej hodnote 
1 019,82 € . 

3. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , ....  
v školskom roku 2010/2011 
ZŠ S MŠ SUT Veľké Rovné predložila Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti .... 
v školskom roku 2010/2011. 
Hlasovanie č. 70 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 65/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy v školskom roku 2010/2011 tak , ako bola predložená.  

4. Materská škola Veľké Rovné : Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti ....  
v školskom roku 2010/2011 
Materská škola predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ... v školskom 
 roku 2010/2011. 
Hlasovanie č. 71 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 66/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach Materskej školy za školský rok 2010/2011 tak, ako bola predložená.  

5. Základná škola Veľké Rovné –Ivor 1422 : Správa o výsledkoch a podmienkach... 
    v školskom roku 2010/2011 
     Základná škola Veľké Rovné –Ivor predložila Správu o výsledkoch a podmienkach   
     výchovno-vzdelávacej .... za školský rok 2010/2011. 
     Hlasovanie č. 72 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 67/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy V.Rovné –Ivor 1422 za škol. rok 2010/2011 tak,ako bola predložená. 

6. Obecná knižnica : Žiadosť (č. 822/11) o schválenie výpožičného v Obecnej 
knižnici , schválenie nákupu kníh + Zápisnica z revízie knižničného fondu 
v Obecnej knižnici  
Knihovníčka predložila žiadosť s návrhom na zvýšenie výpožičného pre deti 0,50 € 
a pre dospelých 1 €.  Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 73 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 68/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok – výpožičné pre rok 2012 na základe žiadosti  
(č. 822/11)   Obecná knižnica:. deti – 0,50 €  , dospelí – 1 € 
Zároveň sa schvaľuje dotácia na nákup kníh v hodnote 160 €. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zápisnicu z revízie knižničného fondu Obecnej 
knižnice vo Veľkom Rovnom, ktorá bola vykonaná v termíne 3.-5.8.2011. 
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7. ZO SZZP Žiadosť o sponzorský príspevok 

Základná organizácia ZZP  požiadala listom č. 801/11 o sponzorský príspevok. 
Hlasovanie č. 74 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 69/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 801/11) sponzorský príspevok vo 
výške 200 €  ZO SZZP vo Veľkom Rovnom.  

8. Zápis kronika rok 2011 
Kronikárka predložila Návrh  zápisu kroniky rok 2011 na vyjadrenie a preštudovanie 
p. prednostovi, ktorý je poverený vyjadriť sa k zápisu.  
Hlasovanie č.  75 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 70/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kronika rok 2011. 
     9. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody     
         Oddelenie výstavby  OcÚ predložilo návrh  na schválenie ceny za výrobu a dodávku  
         pitnej vody verejným vodovodom zo zdroja Nivy.    
         Hlasovanie č. 76 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 71/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
na rok 2011 pre odberateľov z vodného zdroja Nivy vo výške 0,60 € /m3 bez  DPH. 

10. Územnoplánovacia dokumentácia 
Zo zákona č. 226/2011 Z.z. je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva , že proces 
obstarávania a schvaľovania ÚPD potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí    dotácie  a spolufinancovanie vo výške 20 %. 
Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 77 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 72/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , že proces obstarávania a schvaľovania ÚPD potrvá najviac 
3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie vo výške 20 % oprávnených nákladov na 
obstarávanie a schvaľovanie ÚPD. 
    11. Znalecký posudok  na odpredaj nehnuteľnosti z vlastníctva Obce 
          Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo posúdením znaleckého posudku , ktorý bol  
           vypracovaný  na základe objednania J. Škorvanom  a po diskusii bolo prijaté 
           Hlasovanie č. 78 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 73/5/6 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje, aby Obec Veľké Rovné dala vypracovať  nový  znalecký 
posudok. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

12. FS Rovňan – poskytnutie finančných prostriedkov 
Starosta obce informoval o doteraz poskytnutých finančných prostriedkoch pre FS 
Rovňan a predložil návrh na dofinancovanie pre rok 2011. 
Hlasovanie č. 79: všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 74/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky vo výške 1 500 € pre FS Rovňan.  

13. Socha tkáčky – umiestnenie 
Predsedajúci informoval o ponuke  sochy – tkáčky, ktorá bola doteraz v areáli VD 
Ľudová tvorba a terajší majiteľ je ochotný ju poskytnúť Obci Veľké Rovné zdarma na 
umiestnenie v obci. Po rozsiahlej diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 80 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 75/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestniť dočasne sochu tkáčky do areálu Zdravotného 
strediska vo Veľkom Rovnom.  
 

14. Predaj  Microcar M19SVO – ŠPZ BY 145 AC 
P. poslancom bol predložený návrh na predaj  Microcar M19SVO (nákladný 
automobil)  , pretože Obec by mala možnosť  ho  predať.  Microcar je  nepojazdný 
a rokmi znehodnotený.     Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 81 : všetkými hlasmi prítomných 
 

Uznesenie 76/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj Microcar M19SVO, ŠPZ BY 145 AC za cenu 500 €. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
   

15. Nájom pozemku pre TKO 
Predsedajúci informoval o možnosti prenájmu pozemku pre TKO v areáli býv.Svetom.  
Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 82 : za – všetkými hlasmi prítomných 
                              zdržal sa – Ing. Alojz Džavík                               

Uznesenie  77/5/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku pre TKO v areáli býv. Svetom za cenu 
 600 €/rok. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
jInformácie : 
P. starosta informoval  o situáciii na vodnom zdroji Nivy a o jeho riešení.  
 
Záver 
P. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
 
Overovatelia : Ing. Juraj Kulík     
                        Zuzana Ohrádková                                             
 
Zapísala : Anna Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                  Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                         prednosta úradu 


