
 Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné  dňa 7.3.2012  

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej,  
                  Ing. Alojz Džavík, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz  Gumančík, 
                  Ing. Juraj Kulík, Zuzana  Ohrádková, Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
Neprítomný ospravedlnený :  Ivan Frolo  
 
Program : 
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril p. starosta, ktorý privítal 
prítomných poslancov s konštatovaním, že na  zasadnutí je prítomných 10 poslancov,  
1 poslanec ospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
Za overovateľov zápisnice  určil : pp. Mariána Svorníka, Alojza Škrkoňa 
Hlasovanie č. 83 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
Program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

1. I. zmena Rozpočtu obce na rok 2012 
2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
3. Rôzne 

 
1. I. zmena Rozpočtu obce na rok 2012- Rozpočtové opatrenie č. 1/12 
    V súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  
    samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predložil prednosta úradu návrh na  
    rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie plánovaných výdavkov o 15 423 € zdroj   
    krytia  - príjmové finančné operácie – zostatok účtov z predchádzajúcich rokov z toho : 

 + 3 873 € na podprogram 8.1. Originálne kompetencie školstvo – kapitálový  transfer pre   
 ŠJ na zariadenie kuchyne, 

    + 11 550 €  na podprogram 1.1. Strategické plánovanie a projekty – kapitálové výdavky na    
    vypracovanie územného plánu obce. 
Hlasovanie č. 84 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 78/6/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 povolené prekročenie 
plánovaných výdavkov v sume 15 423 € pri dosiahnutí vyšších príjmov.  
 
2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
    V súlade s § 18a, ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
    predpisov  navrhuje sa vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 16.apríla 2012   
    o 16.00h v zasadačke OÚ Veľké Rovné.  
Hlasovanie č. 85 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  79/6/6 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18a, ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  vyhlasuje deň  konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné 
na deň 16. apríla 2012 o 16.00 h v zasadačke Obecného úradu vo Veľkom Rovnom, pričom 
voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia OZ . 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr do 2. 4. 2012 do 15.00 h na adresu : Obec Veľké Rovné- Obecný úrad 013 62  
Veľké Rovné č. 1621 v zalepenej obálke s označením : „Voľba hlavného kontrolóra obce 
Veľké Rovné – neotvárať „ 
Predpoklady na výkon funkcie , náležitosti prihlášky a spôsob vykonania voľby hlavného 
kontrolóra  obce tvoria prílohu tejto zápisnice.  
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3. Rôzne 
1. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Návrh  (č. 138/12) o vyradenie k 15.1.2012 
    ZŠ s MŠ Veľké Rovné 302 predložila Návrh (č. 138/12) na vyradenie majetku  ZŠ + ŠJ  
    v celkovej výške 4 791,83 €. 
Hlasovanie č. 86 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 80/6/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyradenie  ZŠ :  dlhodobý majetok a drobný majetok    vo 
výške 4 099,65 € + ŠJ vo výške 692,18 € , spolu celkom 4 791,83 € k 15.1.2012. 
 
2. FS Rovňan : Žiadosť (č. 80/12) o finančný príspevok na rok 2012 
    FS Rovňan predložil žiadosť (č. 80/12) o finančný príspevok na rok 2012 
Hlasovanie č. 87: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 81/6/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 80/12) FS Rovňan finančný 
príspevok na I. polrok 2012 vo výške 2 000 €. 
 
3. TJ Štart : Žiadosť (č. 155/12) o dotáciu na rok 2012 
    TJ Štart Veľké Rovné predložila žiadosť (č. 155/12) o dotáciu na rok 2012. 
    Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 88 :  za : všetkými hlasmi prítomných 
                               zdržal sa : Pavol Bočej  
Uznesenie 82/6/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 155/12) TJ Štart dotáciu na  I. polrok 
2012 vo výške 2 000 €. 
 
4.Havária na vodnom zdroji Nivy – rekonštrukcia 
    p. starosta informoval o situácii  na vodnom  zdroji  Nivy, o potrebe jeho rekonštrukcie  
    a o oprave ,ktorá bola vykonaná. 
Hlasovanie č. 89 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 83/6/6 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce , aby pristúpil k prípravným prácam  potrebným 
k  rekonštrukcii dodávky pitnej vody z vodného zdroja Nivy. 
 
5. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2011 
    Prednosta úradu predložil Hodnotiacu správu plnenia rozpočtu k 31.12.2011 
Hlasovanie č. 90 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 84/6/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu plnenia rozpočtu k 31.12.2011 tak, ako 
bola predložená. 
Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
6. PZ   Kyčera : Žiadosť o poskytnutie drevnej hmoty – guľatiny 
    Poľovnícke združenie Kyčera požiadalo o poskytnutie drevnej hmoty – guľatiny  za účelom  
    rekonštrukcie druhej etapy  poľovníckej chaty. 
Hlasovanie č. 91 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 85/6/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti PZ Kyčera poskytnutie 10 m3  drevnej 
hmoty – guľatiny  na rekonštrukciu druhej etapy poľovníckej chaty z obecného lesa.  
 
7. Mikulík Vladimír a manž. Melánia ,V.Rovné č. 537 :Odložená žiadosť (č.474/11)  
    o odkúpenie nehnuteľností.   Ján Papučík , V.Rovné 342- čestné vyhlásenie 
    Obecné zastupiteľstvo obce sa na svojom 4. zasadnutí , dňa 31.8.2011 zaoberalo žiadosťou  
    (č. 474/11)  žiadateľov V. Mikulík a manž. Melánia s tým, že prijalo uzn. č. 43/6/4 , že sa  
    zistia  všetky potrebné skutočnosti k predmetným nehnuteľnostiam. 
    V žiadosti  V. Mikulíka a manž. bola uvedená parc.č. 598, ktorej  OZ schválilo predaj  
    žiadateľovi J. Papučíkovi, V.Rovné  342, uzn. č. 42/4/5. Nakoľko J..Papučík v predmetnej   
    veci nekonal , vyzval ho OcÚ Veľké Rovné , aby sa vyjadril, či o odpredaj uvedenej parc.č.  
   598 má záujem. Ján Papučík sa dňa 7.3.2012 dostavil na OcÚ a dal Čestné vyhlásenie, že  
   o uvedenú parcelu má záujem a v priebehu roka 2012  zabezpečí potrebné doklady  
   k prevodu uvedeného pozemku.   
   Ďalej v žiadosti V.Mikulík a manž. Melánia je uvedená parc.č. CKN 15 113/1  , o ktorú  
   majú záujem.  Po diskusii bol názor, že táto parcela nebude predmetom predaja. 
Hlasovanie č. 92 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 86/6/6 
Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas  na základe žiadosti (č. 474/11)  V.Mikulíka 
a manž. Melánia, bytom Veľké Rovné  537, odpredaj pozemkov parc.č. CKN 596 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 44 m2, parc.č. CKN 597 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
83 m2, za cenu podľa znaleckého posudku, ak kupujúci preukážu vlastníctvo Obce Veľké 
Rovné. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
Informácie – diskusia : 
 
p. starosta informoval prítomných o situácii, ktorá bola v súvislosti so snehovou kalamitou na 
území našej obce, o oprave a riešení problému na MR. 
 
 
Záver 
p. starosta poďakoval prítomným  poslancom za takmer 100 %  účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Overovatelia : Marián Svorník 
                       Alojz Škrkoň 
 
 
 
Zapísala : Anna Hnidzíková 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                             Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                         prednosta  úradu 


