
Zápisnica 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné  dňa 18.9.2013 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo veľkom Rovnom – ústredí 
 
 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ing. Alojz Džavík, 
                   Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, 
                   Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení : Pavol Bočej, Ivan Frolo, Marián Svorník 
 
Program : 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal  
                  prítomných poslancov s konštatovaním,že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov,  
                  3 poslanci ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : Máriu  Gabajovú, Ing. Pavla Gabríka 
 
Hlasovanie č. 180 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 
l. Použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2012 
2. Monitorovacia správa plnenia  rozpočtu 
3. Zmena Rozpočtu na rok 2013  -  Opatrenie č. 1/13 a č. 2/13 
4. Rôzne 
 
1.Použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2012 
    p. Hrmlová sa  zúčastnila na zasadnutí , aby p. poslancov informovala  a vysvetlila 
    použitie  zostatku finančných prostriedkov z roku 2012. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 181 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 168/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku  finančných prostriedkov z roku 2012 
vedených na bankových účtoch a v pokladnici OcÚ vo výške  141 515,07 € na krytie 
kapitálových  výdavkov a splátky bankových úverov. 
 
2. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Veľké Rovné k 30.6.2013 
     Prednosta úradu predložil Monitorovaciu  správu o plnení rozpočtu. 
Hlasovanie č. 182 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 169/13/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu o plnení programového 
rozpočtu obce Veľké Rovné k 30.6.2013.  
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
3. Zmena Rozpočtu na rok 2013 – Opatrenie č. 1/2013 + č. 2/2013 
    Opatrenie č . 1/2013 rozpočtové opatrenie – zníženie výdavkov v rámci schváleného  
     rozpočtu na zabezpečenie memoranda ZMOS ku konsolidácii verejných financií a to  
     v položke rozpočtu 8.5. Spolufinancovanie projektov , údržba budov znížením  
     plánovaných výdavkov o 17 100 €. 
     Hlasovanie č. 183 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 170/13/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 – 
zníženie plánovaných výdavkov o 17 100 €.  
Opatrenie č. l/2013 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
Opatrenie č. 2/2013 – zmena v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu 
Celkové príjmy vr. FO po rozpočtovom opatrení :       2 954 849 € 
Celkové výdavky vr. FO po rozpočtovom opatrení :    2 580 228 € 
 
Uznesením 170/13/6 sa zároveň schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2013. 
Opatrenie č. 2/2013 je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
 
4. Rôzne 
1. ZŠ Veľké Rovné Ivor  1422( č. 577/13) :Organizačné zabezpečenie šk. roka 2013/2014 
    ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 ( č. 772/13) : Organizácia škol. roka 2013/2014 
    ZŠ Veľké Rovné Ivor a ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie predložili . Organizáciu  
    školského roka 2013/2014. Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 184  : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 171/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie školského roka 2013/2014 ZŠ 
Veľké Rovné – Ivor 1422 (č. 577/13) tak ako bolo predložené listom č.j. 64/2013 zo dňa 
19.6.2013. 
Hlasovanie č. 185 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 172/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2013/2014 ZŠ s MŠ SUT Veľké 
Rovné 302 (č. 772/13) tak ako bola predložená listom č.j. 311/2013 zo dňa 5.9.2013. 
 
2. PZ Kyčera Veľké Rovné : Žiadosť (č. 505/13) o poskytnutie drevnej hmoty – guľatiny 
    Poľovnícke združenie Kyčera požiadalo (č. 505/13) o poskytnutie drevnej hmoty –    
    guľatiny   za  účelom rekonštrukcie poľovníckych chát na Fojtovej a Šindelnom. 
    Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 186 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 173/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 505/13) PZ Kyčera Veľké Rovné 
drevnú hmotu-guľatinu v množstve 10 m3, za účelom rekonštrukcie poľovníckych chát na 
Fojtovej a Šindelnom. 
 
3. Ľubomír Škorvan Veľké Rovné 1575 : Žiadosť (č. 510/13) o predĺženie nájmu 
    Ľ. Škorvan požiadal o predĺženie nájmu  do 31.3.2019. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 187 :  za predĺženie nájmu : Ing. Pavel Gabrík 
                                 proti predĺženiu nájmu : ostatní prítomní poslanci 
 
Uznesenie 174/13/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 510/13) Ľ. Škorvana V.Rovné 1575 
predĺženie nájmu reštaurácie do 31.3.2019. 
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4. FS Rovňan : Žiadosť (č. 687/13) o finančný príspevok na festival v Bulharsku 
    FS Rovňan: Žiadosť o doplatenie fin. príspevku II. a III.Q.2013 
    FS Rovňan  požiadal o finančné prostriedky  na festival v Bulharsku a na II. a III.Q.2013. 
Hlasovanie č. 188 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 175/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  finančné prostriedky  FS Rovňan Veľké Rovné na II. 
a III.Q.2013 vo výške 2  000 €. 
 
5. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť (č. 696/13) o finančné prostriedky na opravu strechy  
     budovy 
     Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou ( č. 696/13) TJ Štart Veľké Rovné  
     o finančné  prostriedky na opravu strechy budovy. Na zasadnutí boli osobne prítomní  
      i predstavitelia TJ Štart . Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 189 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 176/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 696/13) TJ Štart Veľké Rovné 
finančné prostriedky vo výške 400 € z tranže IV.Q.2013. 
 
6. Slovenský zväz záhradkárov Veľké Rovné 703 : Žiadosť (č. 725/13) o poskytnutie  
    dotácie 
    Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 725/13)  SZZ Veľké Rovné 703  
     o poskytnutie  dotácie na prezentáciu svojich výrobkov na Drotárskych hodových  
     slávnostiach.  
Hlasovanie č. 190 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 177/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 725/13) SZZ Veľké Rovné 703 
finančné prostriedky vo výške 200 €.  
 
7. Poplatky za povolenie na zvláštne užívanie MK – návrh 
    Stavebný referát predložil  návrh na poplatky za povolenie na zvláštne užívanie MK. 
Hlasovanie č. 191 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 178/13/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku správneho poplatku za zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií v sume 33 €, pretože miestne komunikácie v obci sú v zlom stavebno-
technickom stave.  
 
     Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol pozvaný aj hospodár obecných lesov p. Milan 
Chrást , ktorý oboznámil  p. poslancov so stavom obecných lesov a o hospodárení v nich . 
Záver  
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí  a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.  
 
Overovatelia :  Mária Gabajová                                             Ing. Pavel Gabrík                          
 
Zapísala : Anna Hnidzíková 
 
 Ing. Jozef Mičieta                                                          Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                     prednosta úradu 


