
Zápisnica 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké  Rovné dňa 26.3.2014  

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefa Šípková, Ing. Juraj Bachroník 
                  Ing.Alojz Džavík, Ivan Frolo,Mária Gabajová, Ing.Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, 
                  Ladislav Chabroň, Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
Neprítomný ospravedlnený :  Marián Svorník 
 
Program : 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal   
              prítomných  poslancov  s konštatovaním,že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov,  
              1 poslanec ospravedlnený , takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : Zuzanu Ohrádkovú , Alojza Škrkoňa 
 
Hlasovanie č. 213 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
Program 15. zasadnutia  obecného zastupiteľstva bol schválený 
 

1. 1. zmena Rozpočtu obce na rok 2014 
2.  Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2013 
3. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu obce k 31.12.2013 
4. Rôzne 
 
1. 1. zmena rozpočtu obce na rok 2014 

Prednosta úradu  predložil 1. zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením  
č. 1/2014. 
V súlade s ods.2, písm. b/, §14 Zák. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov sa upravuje rozpočet obce na r. 2014 
rozpočtovým opatrením č. 1/2014 .  
Uvedené zmeny sú špecifikované v tabuľkovej prílohe príjmovej a výdavkovej časti 
upraveného rozpočtu. 
Celkové príjmy vr. FO po rozpočtovom opatrení :         1 779 553 € 
Celkové výdavky vr. FO po rozpočtovom opatrení :      1 618 026 €   
Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 214 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 199/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko HK obce k návrhu na úpravu rozpočtu 
obce na rok 2014 podľa rozpočtového opatrenia č. l 
Schválené Rozpočtové opatrenie č. 1/14 je priložené k originálu tejto zápisnice.  
Stanovisko HK je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

2. Správa  hlavnej kontrolórky obce za rok 2013 
Na zasadnutí bola prítomná hlavná kontrolórka obce, ktorá predložila Správu 
o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2013. 

Hlasovanie č. 215 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  200/15/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 
rok 2013. 
Správa o kontrolnej činnosti HK je priložená k originálu tejto zápisnice.  
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3. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu obce k 31.12.2013 
Prednosta úradu informoval v Hodnotiacej správe plnenie rozpočtu k 31.12.2013. 

Hlasovanie č. 216 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 201/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu plnia rozpočtu k 31. 12. 2013 tak, ako 
bola predložená . 
Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

4. Rôzne 
1. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  : Žiadosť (č. 69/14)o riešenie havarijnej situácie v ZŠ 

Okresný úrad Žilina  
            Predsedajúci informoval o žiadosti (č. 69/14) ZŠ Veľké Rovné ústredie  o  riešenie  
            havarijnej situácie v škole  a o spolupráci s  Okresným úradom v Žiline. 
Hlasovanie č. 217 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 202/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 69/14)  ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 
riešenie havarijnej situácie v škole v spolupráci s Okresným úradom odbor školstva Žilina.    
 

2. FS Rovňan : Žiadosť (č. 138/14) o poskytnutie fin. príspevku  na rok 2014  
+ Správa o činnosti súboru 
FS Rovňan požiadal (č. 138/14) o poskytnutie fin. prostriedkov na rok 2014.  
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 218 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 203/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 138/14) FS Rovňan finančný 
príspevok  v I.Q. 2014 vo výške 1 000 €.  
Zároveň berie na vedomie Správu o činnosti súboru. 
 

3. DHZ Veľké Rovné : Žiadosť (č. 148/14) o finančný príspevok na rok 2014 
DHZ Veľké Rovné predložil žiadosť ( č. 148/14) o finančný príspevok na rok 2014. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 219 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 204/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 148/14) Dobrovoľný hasičský zbor 
Veľké Rovné  finančný príspevok  v  I.Q.2014 vo výške 200 €. 
 

4. DPO OV Bytča : Žiadosť (č. 179/14) o finančný príspevok na súťaž Plameň 2014 
DPO OV Bytča požiadali o finančný príspevok na súťaž Plameň 2014. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 220 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 205/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 179/14) Dobrovoľná požiarna 
ochrana - Okresný výbor Bytča  finančný príspevok na súťaž Plameň 2014 vo výške 100 €. 
 

5. TJ Štart veľké Rovné : Žiadosť (č. 180/14) o dotáciu na rok 2014 
TJ Štart predložila žiadosť (č. 180/14) o dotáciu na rok 2014.  
 Po diskusii bolo prijaté  

Hlasovanie č. 221 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 206/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 180/14) TJ Štart Veľké Rovné  
finančný príspevok  v  I.Q.2014 vo výške 1 500 €. 
 

6. ZO  SZZ Veľké Rovné : Žiadosť (č. 205/14) o poskytnutie dotácie na rok 2014 
Na zasadnutí sa osobne zúčastnili predstavitelia ZO SZZ  a prezentovali svoju činnosť. 

            Predložili žiadosť (č. 205/14 ) o dotáciu na rok 2014. 
            Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 222 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 207/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 205/14) ZO Slovenského zväzu 
záhradkárov Veľké Rovné finančné prostriedky  v  I. Q. 2014 vo výške 200 €. 
 

7. Rovňanské speváčky a heligonkári : Žiadosť (č. 229/14) o dotáciu na rok 2014 
Rovňanské speváčky a heligonkári predložili žiadosť o dotáciu na rok 2014. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 223: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 208/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 229/14) Rovňanské speváčky  
a heligonkári finančný príspevok   v  I.Q.2014 vo výške 300 €. 
 

8. Vyradenie vozidla LIAZ 
Predsedajúci informoval o vyradení vozidla Liaz . 

Hlasovanie č. 224 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 209/14/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie vozidla Liaz ŠPZ BY 147 AC. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

9. Predaj požiarnej Ávie 
Predsedajúci informoval o vyradení a predaji požiarnej Ávie. 

Hlasovanie č. 225: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 210/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyradenie a predaj požiarnej Ávie ŠPZ 143 AC . 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

10. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2014 
Finančná komisia prerokovala  plat starostu obce na rok 2014  v zmysle § 11, ods. 4, 
písm .i/ Zák. 369/90 Zb. 

Hlasovanie č. 226 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 211/15/6 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie dôvodovú správu finančnej komisie  k prerokovaniu 
platu starostu obce na rok 2014 a rozhodlo o plate starostu v zmysle § 11, os. 4, písm .i/ Zák. 
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 1.1.2014.  
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11. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Návrh  (č. 235/14) na vyradenie k 28.2.2014 
ZŠ  a ŠJ predložili  Návrh na vyradenie  majetku k 28.2.2014. 

Hlasovanie č. 227: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 212/15/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh (č. 235/14) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302  na 
vyradenie k 28.2.2014 tak, ak bol predložený ZŠ : 8 056,87 € a školská jedáleň : 171, 62 € 
spolu: 8 228,49 €. 
 
     12. Doplnenie uznesenia 190/14/6 
 
V uznesení 190/14/6 zo 14. zasadnutia OZ dňa 11.12.2013 sme schválili sobášnu miestnosť 
v múzeu Drotárie.  
Uznesenie  doplníme o sobášiaceho a sobášne dni. 
sobášiaci : Ing. Alojz Džavík 
sobášne dni : štvrtok a sobota  
 
 
Informácie :  
 
P. starosta informoval o žiadosti   prevádzkovať v našej obci Lekáreň  firmou Pharmdate, 
s.r.o. Ružomberok   Situácia sa rieši.  
 
 
Záver  
 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.  
 
 
Overovatelia : Zuzana Ohrádková 
 
                        Alojz Škrkoň 
 
 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                             Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                         prednosta úradu 


