
Zápisnica 
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné  dňa 29.5.2013 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 

 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefa Šípková – hlavný kontrolór obce,  
                  Ing. Juraj Bachroník,  Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Mária Gabajová,  
                  Ing.Pavel Gabrík, Alojz Gumančík,  Ing. Juraj Kulík – prišiel na zasadnutie neskôr   
                  Zuzana Ohrádková, Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomný ospravedlnený : Pavol Bočej 
 
Program: 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal 
                 prítomných poslancov s konštatovaním,že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 
                 1 poslanec prišiel na zasadnutie neskôr a   l poslanec  ospravedlnený, takže  
                  zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : Alojza Škrkoňa a Ing. Juraja Bachroníka 
 
Hlasovanie č. 163 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
l. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2012 
2. Výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2012 
3. VZN č. 112/13 obce Veľké Rovné o verejnom obstarávaní 
4. Rôzne 
 
 
1.Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2012 
 Hlasovanie č. 164 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 153/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2012, 
IČO: 00 321 737 tak, ako bol predložený po tom, čo bol v zákonnej lehote vyvesený na 
úradnej tabuli a pripomienky neboli podané. 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému 
účtu obce za rok 2012. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
2. Výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2012 
 Hlasovanie č. 165 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 154/12/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu Obce Veľké Rovné za rok 2012. 
Výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
3.  Smernica – VZN č. 112/13 Obce Veľké Rovné  o verejnom obstarávaní  upravujúce  
     postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 
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Hlasovanie č. 166: všetkými hlasmi prítomných 
                               Hlasovania sa zúčastnil už aj p. poslanec Ing. Juraj Kulík 
Uznesenie 155/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 112/13 o verejnom obstarávaní  upravujúce postup 
verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
4. Rôzne 
1. Lenka Šefčíková , Kvetinárstvo, Veľké Rovné 1585 : Odvolanie (č. k 159/13) 
    Lenka Šefčíková podala odvolanie (č. k 159/13) proti rozhodnutiu OZ , že výrub lipy sa  
     povoľuje na náklady žiadateľky. 
Hlasovanie č. 167 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 156/12/6 
Obecné zastupiteľstvo  ruší svoje uzn. č. 148/11/6, ktorým schválilo výrub lipy na náklady 
žiadateľky. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce s tým, že zabezpečí nový odborný posudok.  
 
2.DPO – OV Bytča : Žiadosť o finančný príspevok na súťaž Plameň 2013 
   DPO OV Bytča požiadal listom (č. 441/13) o finančný príspevok na súťaž Plameň 2013.  
   Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 168: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 157/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  finančný príspevok na základe žiadosti  (č. 441/13) 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Okresný výbor Bytča  na súťaž Plameň 2013 vo výške  
100 €. 
 
3. ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 : Návrh na vyradenie majetku 
    Základná škola predložila Návrh( č. 418/13) na vyradenie majetku . 
Hlasovanie č. 169: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 158/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh (č. 418/13)  na vyradenie majetku Základnej školy  
 Veľké Rovné – Ivor 1422 : DDHM v celkovej sume  832,84 € 
                                             DHM v celkovej sume     490,46 € 
 
4. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť (č. 456/13) od dotáciu na II. a III.Q.2013 
                                             Žiadosť (č. 455/13) o drevo na krov strechy 
 
    Na zasadnutí sa osobne zúčastnili zástupcovia TJ Štart Veľké Rovné , aby vysvetlili  
    poslancom dôvod žiadosti o finančné prostriedky a o drevo na opravu strechy. 
Hlasovanie č. 170 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 159/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti   (č. 456/13) TJ Štart Veľké Rovné 
dotáciu na II. a III.Q.2013 vo výške 3 000 €. 
Zároveň  obecné zastupiteľstvo schvaľuje  poskytnutie drevnej guľatiny z obecného lesa  
v množstve 20 m3 na krov strechy na budovu TJ Štart. 
 
5. Výberové konanie  prenájmu pozemku na Námestí  
     Výberové konanie prenájmu pozemku pre kolotoče 
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Hlasovanie č. 171: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 160/12/6 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce výberovým konaním prenájmu pozemku na 
Námestí č. parc.č 683 o výmere 320 m2. 
 
Hlasovanie č. 172 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 161/12/6 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce výberovým konaním prenájmu pozemku pre 
kolotoče parc.č. 15393/10 o výmere 1 121 m2. 
 
6. Obecná knižnica : Žiadosť (č. 479/13) o finančný príspevok na zakúpenie kníh 
                                    Žiadosť o vyradenie  opotrebovaných kníh 
 
    Obecná knižnica vz. Mgr. Beranovej  predložila žiadosť (č. 479/13) o finančný príspevok   
     na zakúpenie nových kníh  a návrh na vyradenie opotrebovanej literatúry. 
Hlasovanie č. 173 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 162/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 479/13) Obecná knižnica Veľké 
Rovné finančný príspevok vo výške 200 € na zakúpenie nových kníh. 
Zároveň schvaľuje Vyradenie morálne zastaralej , fyzicky opotrebovanej a nečítanej 
literatúry. 
 
7. Materská škola Veľké Rovné : Prevádzka počas  prázdnin 
   Na zasadnutí bola prítomná riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné Mgr. Z. Kormanová,  
    ktorá informovala o finančných nákladoch na  MŠ počas školských prázdnin. 
    Po rozsiahlej diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 174 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 163/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzku Materskej školy počas prázdnin pri naplnenosti 
minimálne 15 detí. 
 
8. Elokované pracovisko   MŠ v ZŠ pod Ivorom 
    Riaditeľka školy informovala o Metodickom usmernení  Ministerstva školstva ,že do  
    30.6.2013 vznikla zriaďovateľom  nová povinnosť  zaevidovať zriadené elokované   
     pracovisko. 
Hlasovanie č. 175 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 164/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje elokované pracovisko MŠ  v Základnej škole Veľké Rovné- 
Ivor 1422.  
 
 
 
9. Školská rada :    Voľba nových  členov  za obecné zastupiteľstvo  
    Hlasovanie č. 176 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 165/12/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov školskej rady : 
Ing. Pavel Gabrík,  Ing. Alojz Džavík, Zuzana Ohrádková, Lenka Malicherová 
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10. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2013 
Hlasovanie č. 177 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 166/12/6 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné berie na vedomie dôvodovú správu finančnej 
komisie k prerokovaniu platu starostu obce na rok 2013 a rozhodlo o plate starostu  v zmysle 
§ 11, ods. 4, písm. i/ Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 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  schvaľuje ponechať doteraz platné určenie 
platu starostu podľa uznesenia OZ č. 88/7/6 zo dňa 16.4.2012, t.j. zvýšenie minimálneho 
valorizovaného platu starostu stanoveného zákonom o 70 % s účinnosťou od 1.1.2013. 
 
Diskusia 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli  zástupcovia Slovenského zväzu záhradkárov – 
miestna organizácia, ktorá v obci vznikla ,  aby informovali poslancov o svojej činnosti, 
aktivitách, výstavách , atď. 
 
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Overovatelia : Alojz Škrkoň 
              
                         Ing. Juraj Bachroník 
 
 
Zapísala:  Anna Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                    Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                prednosta úradu 
 
 


