
Zápisnca 

                     zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 14.8.2014 
v zasadacej miestnosti Obecného domu do Veľkom Rovnom – ústredí 

 
Prítomní : Ing.  Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Alojz Džavík, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, 
                    Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
Neprítomný ospravedlnený :  Ing. Juraj Bachroník 
Neprítomní neospravedlnení :  Ivan Frolo, Marián Svorník 
 
Program : 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal 
                   prítomných poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, 
                   1 poslanec  ospravedlnený, 2 poslanci neospravedlnení , takže zasadnutie je uznášania   
                   schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : Máriu Gabajovú a Ing. Pavla Gabríka 
 
Hlasovanie č. 243 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 Program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Konsolidovaná výročný správa Obce Veľké Rovné za rok 2013 
2. Rozpočet obce Veľké Rovné rok 2014 – II. Zmena, Opatrenie č. 2/2014 
3. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 2014-2018, schválenie úväzku starostu obce vo volebnom období 2014-2018 
4. Rôzne 

 
1. Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2013 

Účtovníčka obce vypracovala Konsolidovanú výročnú  správu Obce za rok 2013 . 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 244 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 226/17/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Veľké Rovné, tak ako bola 
predložená. 
Konsolidovaná výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

2. Rozpočet obce Veľké Rovné rok 2014 – II. Zmena, Opatrenie č. 2/2014 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014, obsahom ktorého je návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 
2014  je premietnuté : 
a/ celkové príjmy spolu s FO po rozpočtovom opatrení :          1 831 956 €  
b/ celkové výdavky spolu s FO po rozpočtovom opatrení :      1 767 346 € 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Opatreniu č. 2/2014  je doporučenie OZ schváliť.  

Hlasovanie č. 245: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 227/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 . 
Zároveň berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 
2014 , Opatrenie č. 2/2014. 
Schválené Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko HK k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2014 je priložené k originálu tejto zápisnice.  
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3. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí 2014 – 2018, schválenie úväzku starostu obce vo volebnom období 
 2014-2018 
Obecné zastupiteľstvo určuje pre voľby  do orgánov samosprávy počet volebných obvodov a 
počet poslancov, zároveň určuje úväzok starostovi obce pre volebné obdobie 2014-2018. 

Hlasovanie č. 246: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 228/17/6 
Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle § 11, ods.3, písm.d/ Zák. 369/90 Zb. O Obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, že pre voľby do orgánov samosprávyy  obcí 15. novembra 2014 : 
2 volebné obvody a 11 poslancov 
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebné okrsky č. 1 a č. 2 bude volených 7 poslancov 
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa volebný okrsok č. 3 budú volení  4 poslanci 
Hlasovanie č. 247 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 229/17/6 
 Obecné zastupiteľstvo  určuje podľa § 11, ods. 4, písm. i/ Zák. 369/90 Zb. O Obecnom zriadení 
 v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z verejnej funkcie strarostu, 
starostovi obce Veľké Rovné na celé funkčné obdobie 2014-2018 rozsah  výkonu funkcie starostu na plný 
úväzok.  
 
   4.Rôzne 
   1. Organizačné zabezpečenie školského roka 2014/2015 – ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 
        ZŠ Veľké Rovné Ivor predložila Organizačné zabezpečenie školského roka 2014/2015. 
 
Hlasovanie č. 248: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 230/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie školského roka 2014/2015 Základná škola 
Veľké Rovné – Ivor 1422 tak ako bolo predložené listom č.j. 56/14 zo dňa 11.7.2014, ktorý je na 
Obecnom úrade evidovaný pod .č . 561/14. 
 
     2. ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 : Návrh na vyradenie majetku 
         ZŠ Ivor predložila Návrh na vyradenie majetku. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 249 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 231/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie  majetku  Základná škola Veľké Rovné – Ivor 1422 :  
DDHM v celkovej sume 6 477,53 € 
DHM   v celkovej sume 1 625,36 € 
 

3. Žiadosť (č.489/14) Marcel Hulín, Veľké Rovné č. 32 o odkúpenie  nehnuteľnosti 
Marcel Hulín predložil žiadosť (č. 489/14) o odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. CKN 2288 TTP 
 o výmere v 3/15 z vlastnícva Obce Veľké Rovné. 

 
Hlasovanie č. 250 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 232/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na  základe žiadosti (č. 489/14) Marcel Hulín , Veľké Rovné č.32 
odpredaj nehnuteľnosti parc.č. CKN 2288 , TTP v 3/15 za cenu podľa znaleckého posudku. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
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4. Žiadosť  (č. 534/14) Veronika Kurucárová, Veľké Rovné 340 o dlhodobý prenájom pozemku 

Žiadosť ( č. 551/14) PaedDr. Milan Jozek, PhD, Nitra o prenájom pozemku 
 Obecný úrad obdržal dve žiadosti o prenájom toho istého pozemku parc.č. CKN 3385 v m.č. 
Horevsie. 
Po diskusii bolo prijaté  

 
Hlasovanie č. 251 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  233/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 534/14) Veronika Kurucárová Veľké Rovné č. 340  
dlhodobý prenájom pozemku parc.č. CKN 3385 v m.č. Horevsie, ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Rovné  
za cenu 1 €/rok, s podmienkou udržiavania pozemku v zmysle zákona. 
Zároveň  sa ukladá  prenajímateľke, aby umožnila  prechod cez pozemok  druhému žiadateľovi 
 (č. 551/14) PaedDr. M.Jozek, Nitra . 
 

5. Žiadosť  (č. 625/14) Pavol Adamusík, Veľké Rovné  665 : o prenájom pozemkov 
P. Adamusík predložil  žiadosť (č. 608/14) o prenájom pozemkov  parc.č. CKN 6503/1 a 6501  
vo vlastníctve Obce Veľké Rovné . 

 
Hlasovanie č. 252 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 234/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti  (č. 608/14) P. Adamusík, Veľké Rovné 665  
prenájom pozemkov parc.č . CKN 6503/1 a CKN 6501 , ktoré sú vo vlastníctve Obce Veľké Rovné za cenu 
1€/rok, s podmienkou udržiavania pozemku v zmysle zákona.  
Zároveň ukladá prenajímateľovi, aby umožnil prechod  k susedným pozemkom.  
 

6. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce  
Veľké Rové k 30.6.2014 
Prednosta úradu predložil prezenčne Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2014 

 
Hlasovanie č. 253: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 235/17/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce k 30.6.2014. 
Monitorovacia správa je priložená k originálu  tejto zápisnice.  
 
 

7. Oprava miestnych  komunikácií  v obci  
Starosta obce informoval, že v krátkom čase chce opraviť niektoré miestne komunikácie, ktoré 
sú vo veľmi zlom stave. K tomu , aby sa určilo  poradie , ktorá komunikácia sa bude opravovať je 
zvolená pri OZ investično-rozvojová, ekonomická, pre verejné súťaže, inventarizačná, škodová  a 
skratačná komisia . Starosta obce navrhuje pre tento účel  ešte doplniť do komisie poslancov, 
ktorí problematiku poznajú. 

 
Hlasovanie č. 254 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 236/17/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do komisie  pre opravu MK  doplniť : Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík a 
Ladislav Chabroň. 
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Informácie  
Predsedajúci  informoval  o  ďakovnom liste od DPO OV Bytča za poskytnutie finančného príspevku  na 
súťaž Plameň. 
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
                
 
Overovatelia :  Mária  Gabajová 
 
                            Ing. Pavel  Gabrík 
 
 
 
 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jozef Mičieta                                                                                       Ing. Albert  Majstrík 
   starosta obce                                                                                              prednosta úradu                                                                      
  


