
                                                                                Zápisnica 
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné VII. volebného obdobia dňa 15.12.2014 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo, Mária Gabajová, 
                    Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, 
                    Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Papánková, Alojz Škrkoň 
 
Program : 

 Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva VII. volebného obdobia otvoril a viedol p. starosta, ktorý 
vystúpil ako novozvolený starosta obce , privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí  je 
prítomných 11 poslancov, takže zasadnutie je uznášania schopné.  

 
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Juraja Bachroníka a Ivana Frolu.  
Hlasovanie č. 1 :  Schválenie programu zasadnutia  : všetkými hlasmi prítomných 
Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 
2. Úprava rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2014, Opatrenie č. 5/2014 
3. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2015 
4. VZN č. 120/14 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
        stavebné odpady 
5. VZN č. 121/14 , ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
6. VZN č. 122/14 o dani z nehnuteľností a o dani za psa 
7. VZN č. 123/14 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase 
8. VZN č. 124/14 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a MK obce 
9. VZN č. 125/14 o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia 
10. VZN č. 126/14 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a školských 

zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné 
11. VZN č. 127/14 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Veľké Rovné 
12. Rôzne 
 

1 .Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 
    Na zasadnutí sa zúčastnil p. Milučký , predseda miestnej volebnej komisie, ktorý odovzdal p. starostovi  
   Osvedčenie o zvolení za starostu obce a zároveň aj Osvedčenie o zvolení za poslancov Obecného  
   zastupiteľstva obce.  
Hlasovanie č. 2 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 1/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
zároveň berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 
Obecné zastupiteľstvo  konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Jozef Mičieta zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva : Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, 
Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Papánková,  
Alojz Škrkoň .  Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.  
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Zároveň obecné zastupiteľstvo  poveruje poslanca  Alojza Škrkoňa  zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 
v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a odst. 6 tretia veta Zák. SNR 
č. 369//1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 Vytvorenie orgánov obecnej samosprávy a poradných orgánov obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie č. 3 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 2/1/7 
Podľa §13, § 15 Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení – úplné znenie boli zriadené orgány obecnej 
samosprávy takto : 
Starosta obce určil zástupcu starostu obce :  Alojz Škrkoň 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiaceho : Mgr. Mária Papánková 
Zároveň schvaľuje sobášne dni :  štvrtok , sobota 
                Schvaľuje sobášne miestnosti : zasadačka Obecného úradu  v obecnom dome č. 1621 
                                                                        Zasadačka v Múzeu Drotárie Veľké Rovné č. 1620 
Obecné zastupiteľstvo  vytvára komisie v zložení :  
Sociálna komisia : predseda komisie : Zuzana Ohrádková 
                                 členovia :  Mária Gabajová, Ing. František Kmecík  
 
Komisia investično-rozvojová, ekonomická, pre verejné súťaže, inventarizačná, škodová a skartačná : 
predseda komisie :  Ivan Frolo 
členovia:  Ing. Juraj Bachroník, Alojz Škrkoň 
Komisia pre riešenie sťažností občanov voči predstaviteľom obecnej samosprávy:  
predseda komisie:  Ing. Pavel Gabrík 
členovia:  Ladislav Chabroň 
 
podľa § 4, ods. 3 Zák. 180/95 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom :  
predseda komisie: Ing. Juraj Bachroník 
členovia : Ing. Juraj Kulík, Jozef Milučký, za Obec   : Ing. Anna Svorníková 
 
Komisia na ochranu majetku obyvateľov pred povodňami : člen komisie :  Ing. Pavel Gabrík  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov školských rád za obecné zastupiteľstvo  takto : 
Školská rada ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – ústredie : Ing. Pavel Gabrík, Ing. František Kmecík,  
                                                                                           Mgr. Mária Papánková, Lenka Malicherová                                                         
Zároveň uvoľňuje z členstva v Rade školy Zuzanu Ohrádkovú a Ing. Alojza Džavíka. 
Školská rada : ZŠ Ivor : Alojz Gumančík,Milan Fuljer, Mária Bočejová 
 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje komisiu podľa Zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcionárov  v zložení podľa čl. 7, ods. 5, písm.a/ : 
predseda komisie : Alojz Škrkoň 
členovia :  Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo 

 
Hlasovanie č. 4: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 3/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  určuje plat starostu obce  v súlade so Zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
v rozsahu určenom doterajším OZ  t.j. vo výške minimálneho platu starostu stanoveného zákonom 
zvýšeného o 70 %. 
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2. Úprava rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2014 ,  Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 
     Prednosta predložil Úpravu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014. 
    V súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. č. 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. 5/2014, ktorým dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu:  
    a/  povolené prekročenie plánovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
    b/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
    príjmy v € : 
    bežné príjmy         + 75 211 z toho + 33 765 podielové dane + 41 446 transfery 
                                     projekty, školstvo, dotácia na MK 
   kapitálové príjmy  + 4 644 transfery z ERDF na projekt múzea (refundačná platba) 
   výdavky v €: 
   bežné  výdavky       + 48 439  z toho : zvýšenie výdavkov na údržbu a opravy ciest 
                                     + 24 000 chodníky na cintoríne + 11 000, údržba verejných plôch a  
                                        parkovísk + 10 000 € 
 kapitálové výdavky + 27 100 navýšenie v programe 8.4. na výmenu okien v školskej telocvični 
 
Vyššie uvedené zmeny a ostatné presuny v rámci rozpočtu sú špecifikované v tabuľkovej prílohe 
príjmovej a výdavkovej časti upraveného rozpočtu. 
Celkové príjmy vr. FO po rozpočtovom opatrení          1 980 931 € 
Celkové výdavky vr. FO po rozpočtovom opatrení :     1 946 605 € 
 
Hlasovanie č. 5 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 4/1/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2014. 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie stanovisko HK k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2014, 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014. 
Stanovisko HK je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Schválené rozpočtové opatrenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
3. Rozpočet Obce  Veľké Rovné  na rok 2015 
     Rozpočet Obce Veľké Rovné  bol predložený p. poslancom na  diskusiu a vyvesený na úradnej tabuli        
     k pripomienkovaniu.  
Hlasovanie č. 6: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 5/1/7 
OZ schvaľuje Programový  rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 na rok 2015 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                  1 572 600 € 
Kapitálové príjmy vo výške               25 000  € 
Bežné výdavky vo výške              1 385 600  € 
Kapitálové výdavky vo výške         140 000  € 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice.  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice.  
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet obce na roky 2016 – 2017 . 
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4.  VZN č. 120/14 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. 7  : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 6/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 120/14 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. 121/14, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné  
    Odpady 
    VZN upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a povinnosti právnických a fyzických ôsob pri  
    jeho  likvidácii. Tiež systém zberu a prílohy k nariadeniu. Poplatok zostáva na úrovni minulého roka.  
Hlasovanie č. 8 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 7/1/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 121/14 ,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.  
 
6.  VZN č. 122/14 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. 9 : všetkými hlasmi prítomných  
 Uznesenie 8/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 122/14 o dani z nehnuteľnosti a o dani za psa na rok 2015. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
7.  VZN č. 123/14 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase 
      VZN presne vymedzuje v akom čase  sa v MR vyhlasuje a za akých podmienok.  
Hlasovanie č. 10 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 9/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN  č. 123/14 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
8.  VZN č. 124/14 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a MK 
      Parkovanie  a odstavovanie vozidiel na verejných priestranstvách a MK  presne určuje VZN . 
Hlasovanie č. 11 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 10/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 124/14 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných 
priestranstvách a MK . 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
9.  VZN č. 125/14 o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania  
      ovzdušia 
      Stavebný referát predložil  VZN na schválenie.  
Hlasovanie č. 12 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 11/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  VZN č. 125/14  o ovzduší a o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
10.  VZN č. 126/14 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka v MŠ ... 
        Prednosta predložil nariadenie k schváleniu.  
Hlasovanie  č. 13 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 12/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 126/14 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na dieťa 
a žiaka MŠ a školských  zariadení so sídlom na území obce V.Rovné. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
11. VZN č. 127/14 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Veľké Rovné  
       Okresná prokuratúra v Žiline upozornila listom č. Pd 170/14/5511, ktorý je na obecnom úrade  
      evidovaný pod č.j. 983/14 vydať VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce a prejednať  
      upozornenie prokurátora na zasadnutí OZ.  
Hlasovanie č. 14 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 13/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 127/14 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Veľké 
Rovné . 
Zároveň obecné zastupiteľstvo  prejednalo upozornenie prokurátora  ( č.j. 983/14) . 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  

13. Rôzne 
1. Žiadosť M. Krigovský – odpredaj pozemku z vlastníctva  Obce  

Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou   (č. 625/14), pretože žiadateľ doložil 
vyjadrenia dotknutých susedov.  

Hlasovanie č. 15 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 14/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  odkladá  žiadosť (č. 625/14) Michal Krigovský Veľké Rovné 339 s tým, že poverilo 
starostu obce o navštevu všetkých susedov, aby dali súhlasné stanovisko k predaju pozemku, nakoľko 
v priloženom  stanovisku nebol jednoznačný súhlas.   
 
Obecná  knižnica : Žiadosť o fin. prostriedky 

Knihovníčka Mgr. Beranová  predložila žiadosť (č. 936/14) o finančný príspevok na nákup 
nových kníh do Obecnej knižnice.  

Hlasovanie č. 16 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 15/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti (č. 936/14) Obecná knižnica finančný príspevok vo 
výške 200 € na zakúpenie nových kníh. 

2.  CVČ Žilina : Žiadosť o fin. príspevok 
Centrum voľného času v Žiline požiadal o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí z našej obce  ( 2 deti) .  

Hlasovanie č . 17 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 16/1/7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 793/14) Centrum voľného času Žilina  finančný 
príspevok  na záujmové vzdelávanie detí z našej obce, nakoľko môžu navštevovať v našej obci CVČ.  
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3. Nákup motorového vozidla do 3,5 t. + nákup prívesného vozíka pre DPZ 

Predsedajúci informoval p. poslancov o nutnosti zakúpenia motorového vozidla do 3,5 tony pre 
účely v obci a tiež nákup prívesného vozíka pre DPZ. 

Hlasovanie č. 18 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 17/1/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  nákup motorového vozidla do 3,5 tony.  
Zároveň schvaľuje nákup prívesného vozíka pre DPZ obce V.Rovné . 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

4.  Verejná obchodná súťaž : Reštaurácia  
Prenájom reštaurácie s kuchyňou  končí  k 31.3.2014 doterajšiemu nájomníkovi.  

Hlasovanie č. 19 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 18/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  odkladá  na nasledujúce zasadnutie  vyhlásenie verejnej súťaže.   
 

5.  D.Ačjaková: Žiadosť o úľavu na nájomnom 
Dana Ačjaková, Veľké Rovné 589 predložila žiadosť (č. 961/14) o úľavu na nájomnom v ZS, kde 
má svoju prevádzku –Pedikúru.   Po diskusii bolo  prijaté 

Hlasovanie č. 20 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 19/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje na základe žiadosti (č. 961/14) D. Ačjaková, Veľké Rovné 589  úľavu 
na nájomnom za spoločné priestory  v ZS  prevádzka Pedikúra.  
 

6.  Žiadosť (č. 984/14) ZŠ Veľké Rovné Ivor o vykonanie rekonštrukcie elektrických rozvodov 
ZŠ Veľké Rovné Ivor predložila žiadosť (č. 984/14) o vykonanie rekonštrukcie elektrických 
rozvodov . 

Hlasovanie č. 21 :  všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 20/1/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti (č. 984/14) ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422 vykonanie 
rekonštrukcie elektrických rozvodov. Na ďalšie konanie splnomocňuje starostu obce.  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015 
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

Hlasovanie č. 22 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 21/1/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015 tak ako bol predložený. 
Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice.  
Záver 
Predsedajúci poďakoval  poslancom za účasť a s prianím pokojných  Vianoc  a veľa zdravia do nového 
roka 2015 zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Overovatielia :  Ing. Juraj Bachroník                                                              Ivan Frolo 
    
 Ing. Jozef Mičieta                                                                                             Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                                      prednosta úradu 


