
Zápisnica 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 16.4.2012 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní :  Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík,   Pavol Bočej ,  Ing. Alojz Džavík, 
                    Mária Gabajová, Ing . Pavel  Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík,  
                    Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
                    S oneskorením prišiel na zasadnutie : Ivan Frolo  
Neprítomný ospravedlnený :  Marián Svorník 
Neprítomný neospravedlnený : Ing. Juraj Bachroník  
 
Program :  
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal 
prítomných  poslancov  s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  8 poslancov, neskôr 
prišiel p. poslanec Ivan Frolo, 1 poslanec ospravedlnený , takže zasadnutie je uznášania 
schopné.  
Za overovateľov zápisnice určil pp. Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík 
Hlasovanie č. 93 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 7 . zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
l. Voľba hlavného kontrolóra obce 
2. Rôzne  
 

1. Voľba hlavného kontrolóra obce  
Na 6. zasadnutí OZ dňa 7.3.2012 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce na 
deň 16.4.2012 o 16.00 h v zasadačke Obecného  domu vo Veľkom Rovnom  s tým, že 
do 2.4.2012 do 15.00 h  sa prijímali písomné prihlášky. Obecnému úradu bola 
doručená 1 zalepená obálka dňa 30.3.2012 pod č. 265/12 : Jozefa Šipková, Setechov 
513, 013 53  Petrovice. Všetky náležitosti, ktoré mala prihláška obsahovať  boli 
v súlade so zákonom , p. Šipková bola osobne na zasadnutí OZ , kde prezentovala svoj 
rodinný i profesijný životopis.  

Hlasovanie č. 94 : za zvolenie p. Šipkovej do funkcie hlavného kontrolóra obce hlasovalo 8  
                              prítomných poslancov 
Uznesenie 87/7/6 
Obecné zastupiteľstvo  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov schvaľuje do 
funkcie hlavného kontrolóra obce : p. Jozefu Šipkovú – § 18 a , § 18 c   Zák. 369/90 Zb. 
v znení neskorších predpisov s úväzkom 0,15 / 6 hodín mesačne a platom 199 €. 
 

2. Rôzne 
1. Plat starostu obce  

Prednosta úradu predložil  schválenie platu starostu obce v zmysle § 11 ods.4 , písm. i, 
Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení .... 

Hlasovanie č. 95 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 88/7/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11, ods. 4, písm. i/ Zák. č. 369/90 Zb.o Obecnom 
zriadení a § 4 ods. 2 Zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  plat starostu obce vo výške 
1,7 násobku platu stanoveného podľa   § 3,4 zákona č. 253/1994 Z.z. .  
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2 . Zápis kroniky Rok 2011 – pokračovanie 

Žiadosť o finančné prostriedky pre Obecnú knižnicu na I. polrok 2012 
 

  Kronikárka obce predložila Návrh na zápis kronika rok 2011 – pokračovanie  
  a žiadosť o finančné prostriedky pre Obecnú knižnicu na I. polrok 2012. 

Hlasovanie č. 96 : za všetkými hlasmi prítomných 
                 (hlasovania sa zúčastnil už aj poslanec  Ivan Frolo) 

Uznesenie 89/7/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis Kroniky rok 2011 – pokračovanie. 
Zároveň schvaľuje finančné prostriedky pre Obecnú knižnicu na I. polrok 2012 vo výške  
200 €. 
 
Informácie – diskusia : 
p. starosta informoval o : Zmluve s Mestskou políciou Bytča,  oprave MR, účasti  FS Rovňan 
v Turecku, presťahovanie súboru do iných priestorov, úprave priestoru vo vestibule,   
neschválení projektu ŽP – odpadové hospodárstvo, pokračovaní prác na projekte  Námestie. 
Ďalej sa diskutovalo  o oprave resp. úprave budovy  Jednota najmä vzadu, o vodovode – 
potrubí, kanalizácii, oprave  múra  rieky pod mostom pri  býv. pošte. 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
 
Overovatelia : Pavol Bočej 
                       Ing. Alojz Džavík 
 
 
 
 
Zapísala : Anna Hnidzíková 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                     Ing. Albert Majstrík 
starosta obce                                                                                               prednosta úradu 
 
 
 
 
 


