
Zápisnica 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.9.2012 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefa Šípková –hlavný kontrolór obce,   
                   Ing. Juraj Bachroník,Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík – prišiel neskôr na  
                   zasadnutie, Ivan Frolo – prišiel neskôr na zasadnutie ,Mária  Gabajová, 
                   Alojz Gumančík,Ing.Juraj Kulík,Zuzana Ohrádková,Marián Svorník,Alojz Škrkoň 
 
Neprítomný ospravedlnený : Ing. Pavel Gabrík  
 
Program : 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce otvoril a viedol p.starosta, ktorý   
                   privítal prítomných poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  
                  8 poslancov, 2 poslanci prišli na zasadnutie neskôr, 1 poslanec ospravedlnený,  
                  takže zasadnutie je uznášania schopné.              
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ing. Juraja Bachroníka, Máriu Gabajovú 
Hlasovanie č. 109 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
l. VZN č. 105/12 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške  
    úhrady za opatrovateľskú službu 
2. Rôzne 
 

1. Všeobecne záväzne nariadenie obce Veľké Rovné č. 105/12 o podmienkach  
       poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za  
       opatrovateľskú službu 
       Sociálna pracovníčka obce predložial Návrh VZN č. 105/12 o podmienkach  
       poskytovania OS, o spôsobe a výške úhrady za OS. 
       Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 110 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 102/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 105/12 o podmienkach poskytovania OS , 
o spôsobe a výške úhrady za OS. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
2. Rôzne 
1. ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302 (č. 699/12) Organizácia školského roka 2012/2013 

ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302  predložila Organizáciu školského roka 2012/13. 
Hlasovanie č. 111 : všetkými hlasmi prítomných 
                                (hlasovania sa zúčastnil už aj p. poslanec Ivan Frolo) 
Uznesenie 103/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2012/2013 ZŠ s MŠ SUT Veľké 
Rovné 302 tak, ako bola predložená listom č. 699/12. 
 

2. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302: Riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni 
     ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 predložila žiadosť o riešenie havarijnej situácie  
     v školskej jedálni. 
Hlasovanie č. 112 :  všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 104/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa v ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 – Školská 
jedáleň riešila havarijná situácia výmenou okien v celej budove podľa finančných 
možností obce.  
 
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ V.Rovné  
     Ivor 1422  (č. 733/12) za školský rok 2011/2012 
     ZŠ Ivor predložila Správu  (č. 733/12) o výsledkoch a podmienkach ..... 
Hlasovanie č. 113: všetkými hlasmi prítomných 
                               (Hlasovania sa zúčastnil už aj p. poslanec Ing. Alojz Džavík) 
Uznesenie 105/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu (č. 733/12) o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Veľké Rovné –Ivor 1422, za školský rok 
2011/2012. 
 
4. FS Rovňan : Žiadosť (č. 696/12) o finančný príspevok 

FS Rovňan predložil žiadosť (č. 696/12) o finančný príspevok na 2. polrok 2012 vo 
výške 3000 €.  
Bolo prijaté  

Hlasovanie č. 114 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 106/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť (č. 696/12 ) FS Rovňan finančný príspevok vo výške 
1 500 € na 2. polrok 2012. 
 

5. Okresný súd Žilina : Žiadosť (č. 651/12) o zabezpečenie prísediaceho OS v Žiline 
Okresný súd Žilina požiadal listom (č. 651/12) o zabezpečenie prísediaceho OS 
z radov občanov našej obce.  
Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 115 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 107/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby prísediacim Okresnému súdu  v Žiline v zmysle Zák. 
385/2000 Z.z. za Obec Veľké Rovné bola Anna Hnidzíková, bytom Veľké Rovné 272 na 
funkčné obdobie rokov 2012-2016. 
 

6. Obecná knižnica : Žiadosť (č. 597/12) o vyradenie kníh 
Pracovníčka Obecnej knižnice Mgr. E.Beranová,predložila žiadosť (č. 597/12) 
o vyradenie kníh chýbajúcich pri revízii knižnice, ktorá sa konala v dňoch 3.-5.8.12. 
Vyradených kníh podľa zoznamu je 106.  

Hlasovanie č. 116: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 108/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Žiadosť (č. 597/12) o vyradenie kníh chýbajúcich pri revízii 
knižnice, ktorá sa konala 3.-5.8.2012. Knihy , ktoré sú schválené na vyradenie sú na zozname.  
Zoznam je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

7. Správa nezávislého audítora 
Poslancom bola predložená Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 
k 31.12.2011. 

Hlasovanie č. 117 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 109/9/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu  nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka, 
licencia SKAU č. 713 k 31.12.2011 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju 
predložil dňa 6.9.2012. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

8. Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou 
Audítor Ing. Majchrák predložil Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou 
závierkou v zmysle Zák. 540/2007 Z.z. §23, ods.5 

Hlasovanie č. 118 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 110/9/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou 
závierkou v zmysle Zák. 540/2007  Z.z., ktorú predložil Ing. Jozef Majchrák, dňa 6.9.2012 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

9.Všeobecne záväzné nariadenie č. 106/12 o výške finančných  príspevkov 
v školských 
   výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
   Prednosta úradu predložil Návrh VZN č. 106/12  o výške finančných príspevkov ... 

Hlasovanie č. 119 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 111/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 106/12 o výške finančných príspevkov v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 
Schválené nariadenie je priložené  k originálu tejto zápisnice.  
 
     10. Slovenský zväz záhradkárov   Veľké Rovné 703 : Žiadosť (č. 743/12) o finančný  
           príspevok 
           Novovzniknutá organizácia Slovenský zväz záhradkárov požiadal žiadosťou  
           (č. 743/12) o finančný príspevok. 
Hlasovanie č. 120 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 112/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 743/12) finančný príspevok 
Slovenskému zväzu záhradkárov Veľké Rovné 703 vo výške 300 €. 
 
     11. Monitorovacia správa  
           Prednosta úradu predložil Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce  k 30.6.2012. 
Hlasovanie č. 121 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 113/9/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu  obce  
k 30.6.2012. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
    12. Rozpočet obce 2. zmena – Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 
          Prednosta úradu  preložil 2. zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2012 
Hlasovanie č. 122 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 114/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 tak, 
ako bola predložená.  
2.zmena rozpočtu je priložená k originálu tejto zápisnice. 
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     13. TJ Štart Veľké Rovné : Finančné prostriedky 
            Predsedajúci informoval, že TJ Štart Veľké Rovné žiada finančné prostriedky na II.  
            polrok 2012.  
Hlasovanie č. 123 : všetkými hlasmi  prítomných 
Uznesenie 115/9/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje TJ Štart Veľké Rovné finančné prostriedky vo výške  
1 000 €. 
 
 
Informácie :  
P.starosta  informoval o : liste DPO OV Bytča – poďakovanie za finančný príspevok ,  
programe na Hody/2012. 
 
 
Záver 
Predsedajúci  pozval všetkých poslancov na Hodovú slávnosť, poďakoval za účasť 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Anna Hnidzíková 
 
 
Overovatelia :   Ing. Juraj Bachroník 
 
 
                         Mária Gabajová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                         Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                                     prednosta úradu 


