Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 12.12.2012
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefína Šípková–hlavný kontrolór obce
Pavol Bočej, Ing. Alojz Džavík – prišiel na zasadnutie neskôr, Ivan Frolo,
Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík,
Zuzana Ohrádková, Marián Svorník, Alojz Škrkoň
Neprítomný ospravedlnený : Ing. Juraj Bachroník
Na zasadnutie sa dostavil p. Hruštinec, ktorý vysvetlil poslancom svoju účasť na
zastupiteľstve, že sa prišiel informovať aká je situácia ohľadne finančných prostriedkov za
svoju prácu, ktorú vykonal ako reštaurátor na soche Padlým hrdinom v centre obce.
p. Hruštinec bol informovaný, že na prácu ho neobjednal Obecný úrad Veľké Rovné, ale
JUDr. Michtalík ako súkromná osoba. Predsedajúci informoval, že Obec poslala na
Ministerstvo vnútra žiadosť o dotáciu, ale doteraz nemá odpoveď.
Program : 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal
prítomných poslancov s konštatovaním,že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov
1 poslanec prišiel neskôr,1 poslanec ospravedlnený , takže zasadnutie je uznášania
schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ivana Frolu a Alojza Gumančíka
Hlasovanie č. 124 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných
Program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1 . Nariadenie obce Veľké Rovné č. 107/2012 o stanovení miestnych daní a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 108/2012 o miestnych daniach na kalendárny rok
2013
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 109/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 110/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké
Rovné
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 111/2012 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
6. Úprava Rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2012
7. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2013
8. Rôzne
1. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 107/2012 o stanovení miestnych daní
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Nariadenie určuje aké dane sa na území obce Veľké Rovné vyberajú.
Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 125 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 116/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 107/2012 o stanovení
miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
2. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 108/2012 o miestnych daniach na kalendárny
rok 2013
Daňové oddelenie predložilo Návrh Nariadenia obce Veľké Rovné č. 108/2012 a bolo
prijaté
Hlasovanie č. 126 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 117/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 108/2012 o miestnych
daniach na kalendárny rok 2013.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
3. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 109/2012 , ktorým sa upravuje miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predsedajúci informoval p. poslancov , že poplatky za odvoz odpadu stále stúpajú a že
je nutné zvýšiť sadzbu o 1 € na osobu a rok .
Hlasovanie č. 127 : všetkými hlasmi prítomných,
(Hlasovania sa zúčastnil už aj p. poslanec Ing. Alojz Džavík)
Uznesenie 118/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 109/2012 , ktorým sa
upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
4. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 110/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Veľké Rovné
P. prednosta vysvetlil poslancom nariadenie a bolo prijaté
Hlasovanie č. 128 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 119/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie č. 110/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Veľké Rovné.Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
5. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 111/2012 o ovzduší a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Stavebný referát predložil Návrh nariadenia a predsedajúci vysvetlil nariadenie.
Hlasovanie č. 129 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 120/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 111/2012 o ovzduší
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012
Žiadosť ZŚ s MŠ SUT V.Rovné 302 o konečnú úpravu rozpočtu
P. prednosta vysvetlil a predložil Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2012.
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Hlasovanie č. 130 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 121/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č. 3/2012 . Schválená zmena Rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 je
priložená k originálu tejto zápisnice.
Zároveň sa schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302 o konečnú úpravu rozpočtu tak,
ako bola predložená.
7. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2013
Programový rozpočet Obce Veľké Rovné na roky 2013-2015
Rozpočet Obce na rok 2013 bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci
obvyklým a na zasadnutí vysvetlený prednostom úradu. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 131 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 122/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO : 00 321 737 na rok 2013
po tom , čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky
neboli podané a na doporučenie kontrolóra obce
Bežné príjmy obce vo výške 1 341 200 €
Kapitálové príjmy vo výške 789 990 €
Bežné výdavky vo výške 1 237 830 €
Kapitálové výdavky vo výške 747 836 €
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.
Stanovisko hlavného kontrolóra je priložené k originálu tejto zápisnice.
Zároveň Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet na roky 2014 – 2015.
8. Rôzne
1. Zámer prenájmu majetku obce – reštaurácia v OD Veľké Rovné
v zmysle Zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č. 132 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 123/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A/ zámer prenájmu majetku obce – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Obecnom
dome č. s. 1621 – Reštaurácia a ostatné priestory o celkovej výmere 241,09 m2 úžitkovej
plochy formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
B/ minimálnu cenu nájmu a ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom
Reštaurácie v OD Veľké Rovné,
C/ komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov v tejto obchodnej verejnej súťaži
v zložení : predseda komisie : Marián Svorník, členovia : Pavol Bočej a Ing. Pavel Gabrík
zapisovateľka : Anna Hnidzíková.
Na platné rozhodnutie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k vyhláseniu predmetnej obchodnej verejnej
súťaže so schválenými súťažnými podmienkami v termíne do : 31.3.2012.
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2 . Prenájom plochy na reklamu
Predsedajúci informoval o možnosti ponuky na majetku obce prenajať plochu na
reklamu. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 133 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 124/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že na majetku Obce Veľké Rovné môže byť prenajatá
plocha na reklamu za cenu 100 €/m2/rok.
3. Použitie rezervného fondu obce
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila použitie rezervného fondu obce. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 134: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 125/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu obce vo výške 2 788 € na
pokrytie nákladov spojených s likvidáciou havarijného stavu školskej jedálne v ZŠ s MŠ SUT
Veľké Rovné 302.
4. IZOLSTAV-ZA – Žiadosť (č. 896/12) o súhlas k odpredaju pozemku
Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia Izolstav Žilina a ST-BAU Invest Žilina, aby
vysvetlili poslancom svoju žiadosť. Bolo prijaté
Hlasovanie č. 135 : zdržal sa : Marián Svorník
proti : Ivan Frolo
za : ostatní prítomní poslanci
Uznesenie 126/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod pozemku parc.č. 2469/23 v kat. území Veľké Rovné
na spoločnosť ST-BAU Invest, s.r.o. so sídlom Závodská 2943/42 Žilina za podmienky , že sa
vypracuje právnikom Zmluva o predaji, v ktorej budú uvedené všetky náležitosti, prítomný
bude aj poslanec Alojz Škrkoň. Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce .
5. Žiadosť (č. 802/12) ZO SZZ Veľké Rovné o poskytnutie dotácie na rok 2013
ZO SZZ predložila žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2013. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 136 : zdržal sa : Pavol Bočej, Zuzana Ohrádková
za : ostatní prítomní poslanci
Uznesenie 127/10/6
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 802/12) ZO Slovenského zväzu záhradkárov Veľké
Rovné o poskytnutie dotácie pre rok 2013. Predmetnou žiadosťou sa bude zaoberať spolu
s ostatnými žiadosťami iných neziskových organizácií.
6. Obecná knižnica Veľké Rovné – Žiadosť (č. 867/12) o finančný príspevok
Knihovníčka predložila žiadosť o zakúpenie nových kníh pre Obecnú knižnicu.
Hlasovanie č. 137 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 128/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 867/12) Obecná knižnica Veľké
Rovné finančný príspevok vo výške 100 € na zakúpenie nových kníh.
7. Kronika rok 2012
Kronikárka obce predložila na Zápis kroniku rok 2012. Po vyjadrení prednostu obce
bolo prijaté
Hlasovanie č. 138 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 129/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kronika rok 2012.
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8. Návrh na vyradenie majetku obce
Oddelenie správy majetku obce predložilo Návrh na vyradenie majetku, pretože
majetok je fyzicky opotrebovaný . Bolo prijaté
Hlasovanie č. 139 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 130/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – drobný majetok
vo výške 14 411,49 € a dlhodobý majetok vo výške 40 806,61 €.
Zoznam na vyradenie je priložený k originálu tejto zápisnice.
9. SZTP ZO Bytča : Žiadosť o finančný príspevok
Žiadosť bola predložená p.poslancom na vyjadrenie.
Hlasovanie č. 140 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 131/10/6
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Bytča, pretože členovia organizácie majú možnosť prestúpiť do MO SZTP,
ktorá pôsobí v našej obci.
10. Zrušenie uznesenia 76/5/6
Predsedajúci informoval o návrhu na zrušenie uznesenia 76/5/6 zo dňa 14.12.2011,
ktoré schválilo predaj Microcar a nepodarilo sa ho predať.
Hlasovanie č. 141 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 132/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia č. 76/5/6 zo dňa 14.12.2011, ktorým sa
schválil odpredaj Microcar M19SVO, ŠPZ BY 145 AC za cenu 500 €, pretože nebolo možné
ho predať a schvaľuje sa ho rozobrať a šrot odovzdať do Zberných surovín.
11. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 – Návrh na vyradenie majetku
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné predložila Návrh na vyradenie majetku k 30.11.2012.
Hlasovanie č. 142: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 133/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 – Vyradenie majetku :
Základná škola + Školská jedáleň vo výške spolu : 1 978,34 € k 30.11.2012.
12. Stravné lístky – príspevok
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že príspevok na stravné lístky pre starostu obce
musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie č. 143 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 134/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na stravné lístky pre starostu obce vo výške 55 %
hodnoty stravného lístka.
13. Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných nedoplatkov z dane
nehnuteľností
Daňové oddelenie predložilo zoznam nedoplatkov na odpis, pretože pohľadávky sú
nevymožiteľné. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 144 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 135/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upustenie od vymáhania nevymožiteľných nedoplatkov
z dane nehnuteľností vo výške 1 899,66 €.
Menný zoznam je priložený k originálu tejto zápisnice.
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.
Hlasovanie č. 145 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 136/10/6
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.
polrok 2013 tak, ako bol predložený a poveruje hlavnú kontrolórku vykonať kontrolu.
Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice.
15. Čerpanie návratných zdrojov financovania – úveru na projekt „Aktívna turistika
v pohraničí“
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prijatím úveru na projekt : „Aktívna turistika
v pohraničí „ po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 146 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 137/10/6
Obecné zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení schvaľuje prijatie bankového úveru vo výške max. 400 tis. € za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na financovanie projektu :
„Aktívna turistika v pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého bankového úveru.
16. Žiadosť (č. 474/11) o odkúpenie nehnuteľností: Mikulíková Melánia, V.R. 537
Hlasovanie č. 147 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 138/10/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj na základe žiadosti (č. 474/11) Melánia
Mikulíková, bytom Veľké Rovné č. 537 nehnuteľností CKN parc. č. 596/1 o výmere 14 m2,
CKN parc.č. CKN 596/2 o výmere 30 m2 z dôvodu osobitného zreteľa ( prebytočnosť
a nevyužiteľnosť pozemkov pre potreby obce) za cenu podľa znaleckého posudku.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.
Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí, poprial pekné Vianoce
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala : Anna Hnidzíková
Overovatelia : Ivan Frolo

Alojz Gumančík

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

