
Zápisnica 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 27.3.2013 

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, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení :  Ivan Frolo, Marián Svorník 
 
Program : 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal 
                  prítomných poslancov s konštatovaním,že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov,  
                  2 poslanci ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková 
 
Hlasovanie č. 148 :  O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Rôzne 
 
1. Rôzne 
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Rovné za rok 2012 
    Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012. 
Hlasovanie č. 149 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 139/11/6 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2012. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
2. Hodnotiaca správa  plnenia rozpočtu  za rok 2012 

Prednosta úradu informoval v Hodnotiacej správe plnenie rozpočtu k 31.12.2012. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 150 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 140/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu plnenia rozpočtu k 31.12.2012 tak, ako 
bola predložená. 
Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 

3. Miestna akčná skupina pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov 
Predsedajúci informoval poslancov o vzniku miestnej akčnej skupiny pre rozvoj 
mikroregiónov a po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 151 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 141/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo v miestnej akčnej skupine  pre rozvoj 
mikroregiónov Javorníky – Hričov. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

4. Odhlásenie z evidencie PZ 2 ks Lada Niva 
Predsedajúci informoval o nutnosti odhlásenia 2 ks vozidiel Lada Niva z evidencie PZ. 

Hlasovanie 152: všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 142/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odhlásenie z evidencie Policajného zboru – dopravný 
inšpektorát 2 ks Lada Niva ŠPZ BY 697 AO, BY 698 AO.  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 

5. SEVAK – riešenie vodojemu Nivy 
P. starosta informoval o riešení vodojemu na Nivách a o predbežnom súhlase pre 
SEVAK Žilina. 
Po diskusii bolo prijaté  

Hlasovanie č. 153 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 143/11/6 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k jednaniu so SEVAK vo veci predbežného 
súhlasu pre projekt :  Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
v okrese Bytča.  

6. Schválenie ceny za výrobu  a dodávku pitnej vody  
Stavebné oddelenie predložilo Návrh ceny za výrobu a dodávku pitnej vody  na rok 
2012 pre odberateľov z vodného zdroja Nivy. 

Hlasovanie č. 154: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 144/11/6 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom na rok 2012 pre odberateľov vody z vodného zdroja Nivy vo výške 0,60 €/m3 
bez DPH. 

7. ZO SZZ Veľké Rovné  - Žiadosť (č. 802/12) o dotáciu pre rok 2013 
ZO SZZ  požiadala o dotáciu pre rok 2013. 
Po diskusii bolo prijaté  

Hlasovanie č. 155 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 145/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 802/12) Základnej organizácie 
Slovenského zväzu záhradkárov  Veľké Rovné dotáciu pre rok 2013 vo výške 200 €. 

8. TJ Štart Veľké Rovné – Žiadosť (č. 182/13) o dotáciu na rok 2013 
TJ Štart Veľké Rovné požiadala o dotáciu na rok 2013 . Na zasadnutí sa zúčastnili aj 
osobne zástupcovia TJ Štart.              Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 156 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 146/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 182/13) TJ Štart Veľké Rovné 
dotáciu  na rok 2013 vo výške 1 200 € na I.Q.2013. 
     9. FS Rovňan (č. 218/13) : Vyhodnotenie činnosti za rok 2012  
                                                 Vyúčtovanie za rok 2012 
                                                 Žiadosť o finančný príspevok  na rok  2013 
        FS Rovňan predložil žiadosť (č. 218/13) o finančný príspevok na rok 2013 a zároveň aj  
        vyhodnotenie a vyúčtovanie za rok 2012. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 157: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 147/11/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vyhodnotenie činnosti FS Rovňan a vyúčtovaie za 
rok 2012, zároveň schvaľuje na základe žiadosti (č. 218/13) finančný príspevok pre rok 2013 
vo výške 1 000 €. 

10. Kvetinárstvo Lenka, Lenka Šefčíková, Veľké Rovné č. 1585 : Žiadosť (č. 159/13)  
o výrob lipy 

            Lenka Šefčíková požiadala  o opätovné prejednanie žiadosti (č. 159/13) o výrub lipy. 
            K žiadosti doložila  Expertízny posudok č. 14/12. Po diskusii bolo prijaté  
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Hlasovanie č. 158 : zdržal sa : Mária Gabajová 
                                                  Zuzana Ohrádková 
                                          za : ostatní prítomní poslanci 
Uznesenie 148/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrub lipy na základe žiadosti (č. 159/13) Kvetinárstvo 
Lenka, Lenka Šefčíková, Veľké Rovné  č. 1585 a Expertízneho posudku č. 14/12  Ústav 
ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra za podmienky , že výrub sa 
uskutoční na náklady žiadateľky a tiež aj  likvidácia drevnej hmoty. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

11. Návrh (č. 213/13) na spoluprácu pre Dni drotárie : Pivovar  Popper, s.r.o.Bytča 
Listom č. 213/13 predložil Pivovar Poper, s.r.o. Bytča návrh na spoluprácu pre Dni 
drotárie. Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 159 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 149/11/6 
Obecné zastupiteľstvo odkladá Návrh na ďalšie  zasadnutie  obecného zastupiteľstva . 

12. Kronika Rok 2012 – pokračovanie 
Kronikárka obce predložila Zápis rok 2012 – pokračovanie. 

Hlasovanie č. 160 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 150/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis Rok 2012 – pokračovanie , tak ako bol predložený. 

13. Inventarizácia majetku obce 
Oddelenie správy majetku obce predložilo Inventarizáciu majetku obce za rok 2012  

Hlasovanie č. 161 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 151/11/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizáciu majetku Obce Veľké Rovné , IČO : 
00 321 737 za rok 2012 so skutočným stavom majetku : drobný majetok 62 473,28 €, 
dlhodobý majetok 4 566 313,25  €. 
Inventarizačný zápis je priložený k originálu tejto zápisnice.  

14. Výberové konanie prenájmu pozemku na námestí parc.č 683, výmera 320 m2 
15. Výberové konanie prenájmu poz.pre kolotoče parc.č.15393/10,výmera 2 121 m2 

Nový zákon o verejnom obstarávaní , ktorý  musí byť premietnutý do VZN obce sa 
pripravuje, preto obe výberové konania sa odkladajú na ďalšie zasadnutie OZ.  

Hlasovanie č. 162 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 152/11/6 
Obecné zastupiteľstvo odkladá výberové konania  prenájmu pozemku na námestí a pre 
kolotoče na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Záver 
Predsedajúci informoval p. poslancov, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 
v mesiaci apríl, pretože Obec musí prijať VZN – Smernicu upravujúcu postup 
verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek.  
Poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 

Overovatelia : Ing. Juraj Kulík 
            Zuzana Ohrádková 

 
Zapísala: Anna Hnidzíková 
 

Ing. Jozef Mičieta                                                         Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                     prednosta úradu 


