
Zápisnica 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 24.9.2014 

v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu vo Veľkom Rovnom – Ivor 
 

Prítomní :  Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing Alojz Džavík, Ivan Frolo, Mária Gabajová,  
                    Ing. Pavel Gabrík,  Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková, 
                    Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
                   neskôr na zasadnutie prišiel Ing. Juraj Bachroník 
Program:  18. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných 
                   Poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, 1 poslanec prišiel  
                   neskôr, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil.  Ivana Frolu a Alojza Gumančíka 
 
Hlasovanie č. 255 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 

1. Zmena rozpočtu na rok 2014, Rozpočtové opatrenie č. 3 a č.4 
2.  Rôzne 
1. Zmena rozpočtu na rok 2014, Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 

Prednosta predložil  Zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3 – zvýšenie 
plánovaných výdavkov pri znižovaní plánovaného prebytku rozpočtu 
6.1. údržba , opravy ciest                              + 14 000 € 
9.3. verejné plochy                                         + 20 000 €, spolu  34 000 € 

              Zmena rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4 
              V súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej   
             samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje rozpočet obce na rok 2014  
             rozpočtovým opatrením č. 4/2014, ktorým dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti  
             rozpočtu : povolené prekročenie plánovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov : 
            a/ príjmy v € . kapitálové príjmy + 69 120  kapitálový transfer z ERDF na projekt múzea 
            b/ výdavky v €                                + 69 120 zvýšenie plánovaných výdavkov na údržbu a opravy ciest 
Hlasovanie č. 256 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 237/18/6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2014 a zároveň schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 4/2014.OZ berie na vedomie stanovisko HK obce k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2014, 
opatrenie č. 3/2014 a č. 4/2014- Stanovisko HK je priložené k originalu tejto zápisnice.  
Schválené rozpočtové opatrenia sú priložené k originalu tejto zápisnice. 

2. Rôzne 
1. Michal Krigovský Veľké Rovné 339   Žiadosť (č. 625/14) o odkúpenie obecného pozemku 

Michal Krigovský predložil  žiadosť o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce CKN par.č. 15122. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 257 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 238/18/6 
Obecné zastupiteľstvo  žiadosť  (č. 625/14) Michala Krigovského  Veľké Rovné 339  odkladá a zároveň 
žiada, aby k žiadosti doložil vyjadrenia susedov, ktorých by sa predaj parcely dotýkal.  

2. FS Rovňan : Žiadosť (č. 668/14) o finančný príspevok na III.Q.2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť  ( č. 668/14) FS Rovňan o finančný príspevok . 

Hlasovanie č. 258 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 239/18/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 668/14) FS Rovňan poskytnutie  finančného 
príspevku na III. Q.2014 vo výške 1 000 €. 

3. Žiadosť (č. 686/14) Enertex, s.r.o. BA o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 
Žiadosť  (č. 738/14) ST-BAU Invest, s.r.o. Žilina o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce 
Obecný úrad obdržal dve žiadosti na odkúpenie pozemku pac.č. CKN 2469/1 z vlastníctva obce. 

Hlasovanie č. 259 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 240/18/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj  vydelených častí  z  pozemku parc.č. CKN 2469/1 pod výstavbu 
bytových domov. Predaj nevyhnutnej výmery z pozemku parc.č. CKN 2469/1 bude predaný verejnou 
obchodnou súťažou v zmysle zákona. 

4.  Žiadosť (č. 717/14) Jozef Holý Veľké Rovné 1300 o prenájom pozemku 
Jozef Holý bytom Veľké Rovné 1300 predložil žiadosť (č. 717/14) o prenájom pozemku parc.č. 
CKN 14178/1 TTP o výmere 691 m2 , na ktorom má postavené garáže. 

Hlasovanie č. 260 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 241/18/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 717/14) Jozef Holý Veľké Rovné 1300 prenájom 
pozemku parc.č. CKN 14178/1-TTP o výmere 691 m2 z vlastníctva Obce Veľké Rovné , ktorý je evidovaný 
na LV č. 2757 za cenu  1€/rok s podmienkou pravidelnej  údržby pozemku. 

5. Dotácie na III.Q.2014 : TJ Štart , ZO SZZ, DPZ, PZ Kyčera 
TJ Štart  , Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, Poľovnícke združenie Kyčera 
 a DPO požiadali o dotáciu na III.Q.2014. 

Hlasovanie č. 261 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 242/18/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie na III. Q. 2014  : TJ Štart Veľké Rovné vo výške 3 500 €, ZO SZZ 
vo výške 300 €,PZ Kyčera vo výške 500 € a DPZ vo výške 300 €. 

6. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302 : Organizácia školského roka 2014/2015 
ZŠ s MŠ predložila Organizáciu šk. roka 2014/2015 č.j. 289/14, ktorý je na OcÚ evidovaný pod  
č. 734/14. 

Hlasovanie č. 262: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 243/18/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2014/2015  ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302 
tak, ako bola predložená  listom č.j. 289/14. 
Schválená organizácia školského roka je priložená k originalu tejto zápisnice.  
Informácie :  
Predsedajúci informoval o výbere miestnych komunikácií, na ktorých sa uskutoční oprava a o priebehu  
verejnej súťaže. 
 
Záver 
P. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Overovatelia :  Ivan Frolo                                                                      Alojz Gumančík 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                       Ing. Albert Majstrík 
    starosta obce                                                                                            prednosta úradu 


