
Zápisnica 
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 11.12.2013 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
 

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ing. Alojz Džavík 
                 - prišiel na zasadnutie neskôr,Mária Gabajová, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, 
                   Ing.Juraj Kulík,Zuzana Ohrádková, Marián Svorník– prišiel na zasadnutie neskôr,  
                   Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení : Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík 
 
Program : 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal  
                  prítomných poslancov s konštatovaním,že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 
                  2 poslanci prišli neskôr,2 poslanci ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania  
                  schopné. 
 
 
Za overovateľov zápisnice určil  : Alojza Gumančíka a Ing. Juraja Kulíka. 
 
Hlasovanie č. 192 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
Program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
Nástup náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva 
Poslanec obecného zastupiteľstva Pavol Bočej  dňa 29.4.2013 sa vzdal mandátu poslanca 
Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné  z dôvodu, že bol prijatý za zamestnanca 
Obecného úradu podľa § 51 Zák. 346/90 Zb. v platnom znení stal sa poslancom dňa 
11.12.2013 ako náhradník kandidáta, ktorý pri voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 
27.11.2010 získal najväčší počet hlasov v  druhom volebnom obvode a to p. Ladislav 
Chabroň, bytom Veľké Rovné 1011. 
Menovaný zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
V  komisiách , v ktorých bol poslanec P. Bočej  bol zvolený  Ladislav Chabroň . 
Komisia pre riešenie sťažností občanov voči predstaviteľom obecnej samosprávy   
a Školská rada ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – ústredie.  
 

1. Správa nezávislého audítora – účtovná závierka Obce Veľké Rovné k 31.12.2012 
+ Dodatok Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou 
Ing. Jozef Majchrák – nezávislý audítor  uskutočnil audit účtovnej závierky Obce 
Veľké Rovné, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2012, výkaz ziskov a strát za rok. 

Hlasovanie č. 193 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  179/14/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa  Majchráka, 
licencia SKAU č. 713 k 31.12.2012 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju 
predložil dňa18.9.2013. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie Správu o overení súladu Výročnej správy 
s účtovnou závierkou v zmysle  Zák. 540/2007 Z.z. , § 23, ods. 5, ktorú predložil Ing. Jozef 
Majchrák, dňa 19.9.2013. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
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2. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2014 
Programový rozpočet Obce Veľké Rovné na roky 2014-2016 

            Rozpočet Obce Veľké Rovné bol predložený p. poslancom na diskusii a vyvesený na  
            úradnej tabuli k pripomienkovaniu. 
Hlasovanie č. 194 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 180/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO : 00 321 737 na rok 2014 
po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky 
neboli podané a na doporučenie kontrolóra obce.  
Bežné príjmy vo výške                  1 466 900 € 
Kapitálové príjmy vo výške                        0 € 
Bežné výdavky vo výške               1 274 698 € 
Kapitálové výdavky vo výške          134 560 € 
 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Rozpočet Obce Veľké Rovné na roky 2014-
2016 a Programový rozpočet na rok 2014 a roky 2015-2016. 
 

3. Zmena Rozpočtu na rok 2013 – Opatrenie č. 3/2013 
p. prednosta vysvetlil zmenu Rozpočtu na rok 2013 a bolo prijaté 

Hlasovanie č. 195 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 181/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013. 
Celkové príjmy vrátane FO po rozpočtovom opatrení :      2 955 849 € 
Celkové výdavky vrátane FO po rozpočtovom opatrení :   2 586 111 € 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce k návrhu na 
úpravu rozpočtu obce na rok 2013 podľa rozpočtového Opatrenia č. 3/2013. 
Opatrenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

4. VZN č. 113/13 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne  
      odpady a drobné stavebné odpady 
      Nariadenie obce určuje aké druhy daní a miestnych poplatkov sa na území obce  
       vyberajú. 

Hlasovanie č. 196 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 182/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 113/13 o stanovení miestnych daní a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

5. VZN č. 114/13 o dani z nehnuteľností a o dani za psa 
Oddelenie daní a miestnych poplatkov predložilo Návrh VZN o dani z nehnuteľností 
a o dani za psa.  Daň zostáva na úrovni minulého roka. 

Hlasovanie č. 197: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 183/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 114/13 o miestnych daniach na kalendárny rok 
2014. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
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6. VZN č. 115/13, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady ... 
VZN  upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a povinnosti právnických 
a fyzických osôb pri jeho likvidácii. Tiež systém zberu a prílohy k nariadeniu. 
Poplatok zostáva  na úrovni minulého roka. 

Hlasovanie č. 198 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 184/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 115/13 , ktorým sa upravuje miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy č. 1, 2 ,3. 
Schválené nariadenie spolu s prílohami je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

7. VZN č. 116/13 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a  
            MK 
           VZN upravuje parkovanie a odstavovanie vozidiel na verejných priestranstvách a MK, 
           pretože v zimnom období  vzniká veľa  problémov pri odhŕňaní snehu z miestnych  
           komunikácií. 
Hlasovanie č. 199 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 185/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 116/13 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na 
verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 

8. VZN č. 117/13 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom  
      znečisťovania ovzdušia 
      Stavebný referát predložil VZN o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

Hlasovanie č. 200 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 186/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 117/13 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie  
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
     9. VZN č. 118/13 o držaní psov na území obce Veľké Rovné 
          Nariadenie upravuje podmienky držania psov na území obce. 
Hlasovanie č. 201 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 187/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  č. 118/13 o držaní psov na území obce Veľké Rovné . 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

10. VZN č. 119/13 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a škol.  
             zariadenia so sídlom na území obce Veľké Rovné 
             p. prednosta predložil nariadenie o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  
             a žiaka MŠ a škol. zariadení. Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 202 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 188/14/6  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 119/13 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka MŠ a škol. zariadenia so sídlom na území obce Veľké Rovné. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
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11. Rôzne  
1. Cenový výmer č. 1/2014-pohrebné služby 

Starosta obce predložil cenový návrh na pohrebné služby – Dom nádeje. 
Cenu za prenájom Domu nádeje, za prenájom služieb obradníka, za prenájom 
chladiaceho boxu a úpravu zovňajšku zosnulého  - bezplatne. 
Bolo prijaté  

Hlasovanie č. 203: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 189/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenový výmer č. 1/2014 na služby spojené s uložením 
zosnulého v Dome nádeje a pohrebného obradu – pohrebné služby : 0 €  bezplatne. 
Cenový výmer je priložený k originálu tejto zápisnice.  
       

2. Sobášna miestnosť – Múzeum Drotárie  
V novej budove múzea je miestnosť,  v ktorej by mohol byť aj sobášny obrad,  
avšak  musí byť schválená v zastupiteľstve. 

Hlasovanie č. 204: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 190/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášnu miestnosť v múzeu Drotárie Veľké Rovné. 
 

3. Žiadosť (č. 788/13)Anton Suchomel a manž. Anna, V.Rovné 339 o prenájom   
pozemku 

A. Suchomel a manž. Anna, Veľké Rovné 339 požiadali (č. 788/13) o prenájom  
pozemku parc.č. CKN 250/1- TTP o výmere 343 m2 , ktorý je vo vlastníctve 
Obce Veľké Rovné a v blízkosti ich pozemku. 

Hlasovanie č. 205: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 191/14/6 
Obecný úrad schvaľuje na základe žiadosti (č. 788/13) A. Suchomel a manž. Anna, bytom 
Veľké Rovné 339 prenájom pozemku parc.č. CKN 250/1 –TTP o výmere 343 m2 za cenu  
1 €/rok, s podmienkou pravidelnej údržby nehnuteľnosti.  
Na  ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

4. Zápis kroniky Rok 2013 
               Kronikárka obce Mgr. Beranová predložila návrh Zápisu kroniky rok 2013. 
Hlasovanie č. 206: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 192/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis  kroniky rok 2013 tak ako bol predložený kronikárkou.  
 

5. Žiadosť (č. 918/13) Obecná knižnica V.Rovné o finančný príspevok 
Žiadosť Obecná knižnica Veľké Rovné o vyradenie literatúry 
Knihovníčka  Obecnej knižnice požiadala (č. 918/13) o finančný príspevok na 
zakúpenie nových kníh do knižnice a zároveň požiadala o vyradenie zastaralej  
a opotrebovanej literatúry. 

Hlasovanie č. 207 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 193/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 918/13) Obecná knižnica Veľké 
Rovné finančný príspevok vo výške 100 € na zakúpenie nových kníh do Obecnej knižnice.  
Zároveň schvaľuje vyradenie morálne zastaralej a fyzicky opotrebovanej a nečítanej 
literatúry, podľa predloženého zoznamu.  
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6. CVČ Žilina : Žiadosť (č. 922/13) o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové  

vzdelávanie detí 
               CVČ Žilina požiadalo (č. 922/13) o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové  
                vzdelávanie detí.  Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 208 : všetkými hlasmi prítomných 
                                 Ing. Juraj Bachroník  nebol už na hlasovaní prítomný (ospravedlnil sa)  
Uznesenie 194/14/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 922/13) Centrum voľného času 
Žilina  finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí. 
 

7. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 
Stavebný referát predložil návrh  ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom na roky 2013 a 2014. 

Hlasovanie č. 209: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 195/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
na roky 2013 a 2014 pre odberateľov vody z vodného zdroja Nivy  0,60 €/m3 bez DPH.  
 

8. FS Rovňan  : Žiadosť (č. 986/13) o finančný príspevok na IV.Q.2013 
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 986/13) o finančný príspevok na IV.Q.2013. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 210 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 196/14/6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok na IV.Q.2013 na základe žiadosti FS 
Rovňan Veľké Rovné z dôvodu vyčerpania dotácie z Rozpočtu položka kultúra . 
 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Rovné na 1. polrok 
2014 
Kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 

Hlasovanie č. 211 : všetkými hlasmi prítomných 
                                Hlasovania sa zúčastnil už aj p. poslanec Ing. Džavík  
Uznesenie 197/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké 
Rovné  na 1. polrok 2014 tak, ako bol predložený listom zo dňa 22.11.2013. 
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 

10. Nákup vozidla na vývoz TKO 
p. starosta informoval poslancov o zlom stave motorového vozidla Liaz, ktorým 
vyvážame odpad . 

Hlasovanie č. 212 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 198/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nákladného motorového vozidla na vývoz TKO. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce . 
 
Informácie 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli osobne predstavitelia TJ Štart Veľké Rovné , 
ktorí p. poslancom predložili  Vyúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2013 
s požiadavkou, aby mohli fungovať žiadajú ďalšie zvýšenie dotácie.  
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Predstavitelia TJ Štart boli informovaní, že až v 1. Q. 2014  sa bude rokovať o financiách , pre 
dotácie spoločenských organizácií , nakoľko teraz to nie je možné z dôvodu, že nevieme aké 
financie obdrží Obec .  
 
 
Záver 
 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí s prianím prežitia 
krásnych Vianoc a zasadnutie ukončil. 
 
 
Overovatelia :  Alojz Gumančík 
 
                         Ing. Juraj Kulík  
 
 
 
Zapísala : Anna Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                         Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                      prednosta úradu 
  

           
 


