
Zápisnica 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 11.6.2014 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí 
 

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing.Albert Majstrík, Jozefa Šípková, Ing. Juraj Bachroník, 
                   Ing. Alojz Džavík, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. Juraj Kulík,  
                   Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
Neprítomní ospravedlnení : Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing.Pavel Gabrík , 
                                               Zuzana Ohrádková 
 
Program : 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  otvoril a viedol p. starosta , ktorý privítal 
                 prítomných poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 
                 4 poslanci sa ospravedlnili, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: Mariána Svorníka a Ing. Alojza Džavíka 
 
Hlasovanie č. 228 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
                                Program sa rozšíril  v bode 3. Rôzne  : 8/ 
Program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2013 
2. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Rovné na roky 2011-2015 
3. Rôzne 

 
1. Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2013 

Záverečný účet obce za rok 2013 bol vyvesený na úradnej tabuli a predložený 
poslancom.  

Hlasovanie č. 229 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 213/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet  Obce Veľké Rovné za rok 2013,  
IČO: 00 321 737 tak, ako bol predložený po tom, čo bol v zákonnej lehote vyvesený na 
úradnej tabuli obce a pripomienky neboli podané. 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 150.985,86 € zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
na : tvorba rezervného fondu.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu nasledovne :  

- obstaranie vozidla na odvoz TKO v sume  75 000 € 
- projekt „Vzdelávanie pre budúcnosť“        32 560 € 
- splátky úverov                                            48 757,50 €  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej  kontrolórky  obce 
k Záverečnému účtu obce za rok 2013. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

2. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Rovné na roky 2011-2015 
V súlade so požiadavkami stanovenými v legislatívnych predpisoch SR a EÚ bol 
vypracovaný POH obce Veľké Rovné. 

Hlasovanie č. 230 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 214/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva  (POH) obce Veľké 
Rovné na roky 2011-2015 tak ako bol predložený. 
POH je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

3. Rôzne 
1. Žiadosť FACTA NON VERBA  o finančnú podporu 

Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva  - občianske združenie požiadalo 
o finančnú podporu na predprípravnú fázu publikácie   venovanú dejinám drotárstva 
v obci Veľké Rovné.  

Hlasovanie č. 231 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 215/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti FACTA NON VERBA Žilina finančnú 
podporu vo výške 360 € na predprípravné štádium publikácie venovanej dejinám drotárstva 
v obci Veľké Rovné.  
      

2. Jozef Raždík a manž. Lenka, Veľké Rovné 1569: Žiadosť o odpredanie pozemku 
J.Raždík a manž. Lenka požiadali (č. 365/14) o odpredaj pozemku z vlastníctva Obce 
Veľké Rovné. Po diskusii bolo prijaté  

Hlasovanie č. 232: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 216/16/6 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších  
predpisov   odkladá žiadosť (č. 365/14) Jozef Raždík a manž. Lenka, Veľké Rovné č. 1569 .  
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpredať  nadbytočný majetok  Obce Veľké Rovné  
parc.č. CKN 2288  v 3/15 v zmysle zákona.  
 

3. Obecná knižnica Veľké Rovné : Žiadosť ( č. 376/14) o finančný príspevok 
Knihovníčka Mgr. Beranová predložila žiadosť (č. 376/14) o finančný príspevok na 
zakúpenie nových kníh do Obecnej knižnice. 

Hlasovanie č. 233 : všetkými hlasmi prítomných (Alojz Gumančík  nehlasoval, pretože  
 bol ospravedlnený, zúčastnil sa výberového konania riaditeľky školy pod Ivorom) 
Uznesenie 217/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 € na základe žiadosti 
 (č. 376/14) Obecná knižnica Veľké Rovné na zakúpenie nových kníh.  
 

4. Zápis kroniky ROK 2013 – pokračovanie 
Kronikárka obce predložila Zápis rok 2013 – pokračovanie . 

Hlasovanie č. 234: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 218/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky ROK 2013 – pokračovanie tak ako bol 
predložený kronikárkou obce.  
 

5. Farnosť Veľké Rovné : Žiadosť (č. 408/14) o finančnú pomoc 
Farský úrad vo Veľkom Rovnom požiadal (č. 408/14) o finančnú pomoc. 

Hlasovanie č. 235: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 219/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 408/14) RKC Farnosť Veľké Rovné 
finančnú pomoc vo výške 620 €. 
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6. Autobusové zastávky:Realizácia výstavby autobusových zastávok-výber projektu                                          
         Predsedajúci informoval o nutnosti výstavby zastávky pod Ivorom a o oprave niektorých  
         v obci. 
Hlasovanie č. 236 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 220/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Projekt a výstavbu autobusovej zastávky pod Ivorom podľa 
predloženého projektu „Autobusová zastávka veľká“ a opravu zastávky pri Svetom. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 
Kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. 

Hlasovanie č. 237: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 221/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 2014. 
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 

8. Pavol Slaziník, Veľké Rovné 693: Žiadosť  (č. 447/14) o rozšírenie prevádzky  
                                                                Cukráreň u Mamky o vonkajšiu terasu  
       P.Slaziník preložil žiadosť(č. 447/14) o rozšírenie jestvujúcej prevádzky Cukráreň  
       a Vináreň u Mamky o vonkajšiu terasu zasahujúcu do obecného pozemku a prenájom  
        tohto pozemku s následným vyčíslením nájomného. 
Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 238 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 222/16/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom verejného priestranstva  P.Slaziníkovi, Veľké 
Rovné č. 693 na základe žiadosti (č. 447/14)  na vonkajšiu terasu o rozmere 9,3 x 4x2,5 m 

      č. parc. CKN 683 za cenu 4 €/m2 na obdobie 6 mesiacov z kalendárneho roka  
      so začiatkom od 12. júna 2014 . 
Informácie 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili :   konateľka Lekárne vo Veľkom Rovnom 
a konatelia firmy   Tharmdate, s.r.o. Ružomberok Ing. Lávko, p. Kralovenský   , ktorí 
predložili svoj plán na fungovanie lekárne v našej obci v prípade , že by doterajší 
prevádzkovateľ nezvládol požiadavky obce a občanov.  
Starosta obce informoval poslancov o svojej návšteve praktického lekára MUDr. Turčana , 
kde sa informoval o ďalšom poskytovaní  lekárskej starostlivosti v našej obci. 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Overovatelia : Marián Svorník                                           Ing. Alojz Džavík 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                    Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                               prednosta  úradu  


