
Zápisnica 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 27.6.2012 

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 , Svorník Marián , Alojz Škrkoň 
 
Neprítomný ospravedlnený :  Ivan Frolo 
 
Program : 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol 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. Pavol Bočej, Marián Svorník 
Hlasovanie č. 97 :  O programe rokovania  : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné 
2. VZN obce Veľké Rovné č. 104/2012 o podmienkach poskytovania OS, o spôsobe 

a výške úhrady za OS 
3. Rôzne 

 
1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2011 

Výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2011  
 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce V. Rovné za rok 2011 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 

Hlasovanie č. 98 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 90/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2011, 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 2011. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
II.polrok 2012. Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu zápisnice.  
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Veľké Rovné za rok 
2011. 
Výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Rovné č. 104/2012 o podmienkach  
      poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za  
      opatrovateľskú službu 

           Sociálna pracovníčka obce predložila Návrh na VZN o podmienkach poskytovania OS. 
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Hlasovanie č. 99 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 91/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Veľké Rovné  
č. 104/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady 
za opatrovateľskú službu. 
Účinnosť nariadenia je od 1.7.2012. 
 
 

3. Rôzne 
1. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – Žiadosť o úpravu stravného 

Základná škola predložila žiadosť o úpravu stravného z dôvodu neustáleho nárastu 
cien surovín potrebných na prípravu jedál. Suma predstavuje zvýšenie o 0,07 € na 
stravnú jednotku. 

Hlasovanie č. 100 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 92/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 o úpravu stravného 
takto : MŠ 1,19 €, ZŠ 1,01  a 1, 09 €, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci 1,19 €. 
 

2. DPO – OV Bytča : Žiadosť (č. 354/12) o finančný príspevok na súťaž 
     „Plameň 2012“ 

Hlasovanie č. 101 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 93/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 354/12) DPO OV Bytča finančný 
príspevok na súťaž „Plameň 2012“ vo výške 100 €. 
 

3. Žiadosť (č. 469/12) K. Hanušová , T.Teplá -  „Hody 2012“  Hosťovanie 
s lunaparkom 
Karolína Hanušová, Trenčianska  Teplá predložila žiadosť (č. 469/12) Hody 2012 
hosťovanie s lunaparkom. Bolo prijaté  

Hlasovanie č. 102 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 94/8/6 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vybrať najvýhodnejšiu ponuku. 
 

4. ZŠ Veľké Rovné-Ivor 1422 : Návrh  (č. 496/12) na vyradenie majetku 
Základná škola Ivor predložila Návrh na vyradenie majetku : DDHM v celkovej sume 
1 682,31 € ,  DHM v celkovej sume 710,97 €. 

Hlasovanie č. 103: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 95/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422 (č. 496/12) : 
DDHM v celkovej sume 1 682,31 €, DHM v celkovej sume 710,97 € 
 

5. Odkúpenie nehnuteľností : Žiadosť (k 474/11) M.Mikulíková, Veľké  Rovné  537  
          M.Milulíková , bytom V.Rovné  537 predložila žiadosť (k 474/11) o odkúpenie  
          nehnuteľností z vlastníctva  Obce Veľké Rovné. Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 104 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 96/8/6 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o vypracovanie právneho stanoviska. 
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5. ZŠ Veľké Rovné-Ivor 1422 : Org. zabezp. škol. roka 2012/13 (č. 505/12) 
Základná škola Ivor preložila  listom č.j. 35/12 Organizačné zabezpečenie školského 
roka 2012/2013. 

Hlasovanie č. 105 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 97/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 
Základnej škole Veľké Rovné Ivor 1422 (č. 505/12) tak ako bolo predložené listom č.j. 
35/2012 zo dňa 19.6.2012. 
 

6. TJ Štart Veľké Rovné – finančný príspevok 
TJ Štart Veľké Rovné – finančná správa l. polrok 2012 
TJ požiadala o finančný príspevok na II. polrok 2012 a predložila Finančnú správu 
za l. polrok 2012. 

Hlasovanie č. 106: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 98/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre TJ Štart Veľké Rovné na 2. polrok 
2012 vo výške 2 500 €.     Zároveň berie na vedomie Finančnú správu za  l. polrok 2012. 
 

7. MUDr. Tur čan – výnimka pridelenia hrobového miesta 
MUDr. Turčan  s manž.  požiadal o pridelenie hrobového miesta na miestnom 
cintoríne. Po diskusii bolo prijaté  

Hlasovanie č. 107: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 99/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výnimku z uznesenia č. 37/4/5 zo dňa 25.6.2007, ktorým sa 
pozastavilo pochovávanie v sektore E a F  pre MUDr. Emila Turčana s manž. ., bytom Veľké 
Rovné 587. 
 

8. Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ  SUT Veľké Rovné – výsledok 
Predsedajúci informoval o výsledku voľby na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ SUT Veľké 
Rovné. 

Uznesenie 100/8/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa 
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie p. Mgr. Zuzanu  Kormanovú. 
 

9. Projekt  : Poľsko-slovenská spolupráca v oblasti  mikroprojektov 
P. starosta informoval o možnosti zapojenia sa do mikroprojektu v oblasti Poľsko-
slovenskej spolupráce  do maximálnej výšky oprávnených výdavkov  58 823 €. 

Hlasovanie č. 108 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 101/8/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojiť sa do mikroprojektu  Poľsko –slovenskej spolupráce 
do maximálnej výšky 58 823  €. Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.                  
 
Informácie :  
p. starosta informoval  o : ukončení projektu Malá cezhraničná spolupráca s názvom 
Rozvíjame cezhraničnú spoluprácu medzi obcami Veľké Rovné a Zebrzydowice vo výške 
38 810 € , dokončení  Námestia  dňa 28.7. –  slávnostné otvorenie. 
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Záver  
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
 
 
Zapísala :   Anna Hnidzíková                                          
           
                  Lenka Malicherová 
 
 
 
 
Overovatelia :    Pavol Bočej                                        
                          Marián Svorník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                      Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                  prednosta úradu 
 
 
 

 
 

 
 


