
Zápisnica 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 27.5.2015  

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí 
 
Prítomní:  Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefína Šípková, Ing. Juraj Bachroník,   
                   Mária Gabajová, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík,  
                   Jozef Milučký, Mgr. Mária Papánková, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení : Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík  
 
Program : 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov 
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  9 poslancov, 2 poslanci ospravedlnení,takže 
zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice určil : Alojza Gumančíka a Ladislava Chabroňa 
 
Hlasovanie č. 46 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol  schválený. 
 

1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2014 
2. Rôzne 

1.Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2014 
   Záverečný účet Obce za rok 2014 bol vyvesený na úradnej tabuli a predložený poslancom. 
Hlasovanie č. 47 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 44/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2014, 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 56 987,72 €, zisteného podľa ustanovenia 
§ 10, ods. 3, písm. a/ a b/ Zák. 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 :  

na nákup vozidla  - 21 000 € 
splátky úveru         - 35 987,72 € 

Obecné zastupiteľstvo berie na  vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu 
Obce za rok 2014. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu za rok 2014. 
Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
2.Rôzne 
 1.Vyradenie dlhodobého hmotného majetku a drobného majetku z evidencie 
    Oddelenie správy majetku obce predložilo Návrh na vyradenie DHM a DM z evidencie obce. 
Hlasovanie č. 48 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 45/3/7 
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje vyradenie DHM vo výške 2 361,18 € a DM vo výške 982,81 € 
tak ako bolo predložené. 
  2.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 
      Hlavná kontrolórka obce predložila plán  na II. polrok 2015. 
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Hlasovanie č. 49 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 46/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015. 
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 

3. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce 
Pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy a zabezpečovaní výkonu 
samosprávnych funkcií obce vznikajú situácie, ktoré je starosta obce povinný riešiť 
neodkladne. Na vyriešenie takýchto neodkladných situácií starosta potrebuje použiť finančné 
prostriedky, ktoré nie sú upravené v rozpočte. Aby starosta obce na vykonanie rozpočtového 
opatrenia nemusel zvolávať mimoriadne zasadnutie OZ  ustanovenie § 11 ods. 4 písm.b/ Zák.  
369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje OZ určiť rozsah 
vykonávania zmeny rozpočtu starostom obce.  

Hlasovanie č. 50 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 47/3/7 
Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu obce  do výšky 34 000 € 
prostredníctvom rozpočtových opatrení. O vykonaní zmeny rozpočtu obce starosta obce informuje 
OZ na najbližšom  zasadaní.  

4. Prerokovanie platu starostu obce 
Obecné zastupiteľstvo  rokovalo o plate starostu obce. 
Hlasovanie č. 51 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 48/3/7 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce v zmysle § 11, ods. 4, písm. i/ Zák. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4, ods. 2 Zák. 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. 211/15/6 zo dňa 
26.3.2014, t.j. zvýšenie minimálneho valorizovaného platu starostu stanoveného zákonom o 70 % 
s účinnosťou od 1.1.2015. 

5. Stravovanie starostu obce 
Vzhľadom na to, že starosta obce nevykonáva  svoju funkciu v pracovnom pomere, nemá 
nárok na zabezpečenie stravy pre svoju osobu zo strany obce.  
Podľa § 152 ods.8 písm. c/Zák. práce zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami 
zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí  stravovanie a ktorým bude 
prispievať na stravovanie podľa ods.3. 

Hlasovanie č. 52 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 49/3/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozšíriť okruh fyzických osôb – starostu obce, ktorému 
Obec zabezpečí stravovanie a rozhodlo v zmysle § 152 ods. 8 písm. c/ Zák. práce , že bude prispievať 
na stravovanie podľa ods. 3 vo funkčnom období 2014-2018. 

6. Parkovisko cintorín – rozšírenie  
Starosta obce informoval poslancov o zámere rozšíriť parkovisko pri cintoríne, pretože 
doterajšie je nepostačujúce.  

Hlasovanie č. 53 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 50/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rozšíriť   parkovisko na cintoríne. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 

7. Nákup dodávkového vozidla 
Predsedajúci  informoval o potrebe zakúpiť dodávkové vozidlo . 

Hlasovanie č. 54 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 51/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup dodávkového motorového vozidla do 3,5 tony.  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

8. Žiadosť (č. 228/15) Alena Ovčíková, Veľké Rovné 614 
Žiadosť ( č. 229/15) Ing . Alexander Kibzík, Veľké Rovné 615 
Alena Ovčíková a Ing. Alexander Kibzík  požiadali o odkúpenie  pozemku parc.č. CKN 15356/1, 
ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Rovné. V minulosti tento pozemok slúžil ako jarok na 
prívod vody na mlyn u Čepelí. 

Hlasovanie č. 55: všetkými  hlasmi prítomných 
Uznesenie 52/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 228/15) Alena Ovčíková Veľké Rovné č. 614 
a žiadosti (č. 229/15) Ing. Alexander Kibzík Veľké Rovné č. 615 : 
a/ prebytočnosť nehnuteľného majetku parc.č. CKN 15356/1 
b/ v súlade s § 9a, ods.2 Zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať  oddelenú časť  
nehnuteľného majetku  CKN  parc.č. 15356/1 na základe spracovaného  GP na náklady žiadateľa, 
ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia, c/ spôsob jeho prevodu – odpredaj ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, na ktorý  je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov v zmysle § 9a, ods. 8 písm. 
e/ Zák. 138/1991 Zb. o majetku obce. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce . 

9. Žiadosť (č. 339/15) Jozef Sapieta a manž.Mária  Veľké Rovné 439 o odkúpenie pozemku 
Jozef Sapieta a manž.Mária  Veľké Rovné 439 požiadali (žiadosť č. 339/15) o odkúpenie 
pozemku parc.č. CKN 413 . 

Hlasovanie č. 56 :  všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 53/3/7 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 339/15) Jozefa Sapietu a manž.  Mária, Veľké Rovné 439 na 
ďalšie OZ po preukázaní, že ide o majetok  Obce Veľké Rovné. 

10. Žiadosť (č. 340/15) Jozef Ráztočný Veľké Rovné 1303 o odkúpenie pozemku 
Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 340/15) J. Ráztočného Veľké Rovné 1303 o odkúpenie 
pozemku parc.č. CKN 14066/1  z vlastníctva Obce Veľké Rovné .  

Hlasovanie č. 57 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 54/3/7 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 340/15) J. Ráztočný Veľké Rovné 1303 na ďalšie OZ, 
pretože komisia, ktorá je zriadená pri OZ pôjde na obhliadku uvedenej nehnuteľnosti.  

11. Žiadosť   ( 396/15) T.Mikušová, Veľké Rovné 340 o odkúpenie časti pozemkov  
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 396/15) T.Mikušová Veľké Rovné 340 
o odkúpenie časti pozemkov z vlastníctva Obce Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 58 : všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie 55/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 396/15) Terézia Mikušová Veľké Rovné 340 : 
a/ prebytočnosť nehnuteľného majetku parc.č. CKN 7887/2 a parc.č. 7887/3 v podieli 1/3 , 
b/ v súlade s § 9a, ods. 2  zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný majetok CKN 
7887/2 a 7887/3 v podieli 1/3 na základe spracovaného GP na náklady žiadateľa, ktorý bude 
objednaný po prijatí uznesenia,  c/ spôsob jeho prevodu – odpredaj ako prípad hodný osobitného 
zreteľa , na ktorý je potrebná 3/5 väčšina  všetkých poslancov v zmysle § 9a, ods. 8, písm.e/  Zák. 
138/1991 Zb. o majetku obce.  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

12. Zastavovacia štúdia 
Poslanci boli oboznámení so Zastavovacou štúdiou na parc.č. 2469/1 – Výstavba bytových  
domov Veľké Rovné . 

Hlasovanie č. 59 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 56/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zastavovaciu štúdiu na parc.č. CKN 2469/1 v k.ú. Veľké Rovné 
„Výstavba bytových domov Veľké Rovné „  tak,  ako bola predložená.  

13. Zberný dvor Svetom Veľké Rovné  
p. starosta informoval o zámere  zriadiť „Zberný dvor“ , ktorý by bol najlepší v lokalite býv. 
Svetom Veľké Rovné. 

Hlasovanie č. 60 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 57/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer  vytvorenia Zberného dvora v areáli býv. Svetom Veľké Rovné.  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

14. Zmena rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Prednosta  obce predložil  Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

Hlasovanie č. 61 : všetkými hlasmi prítomných 
 Uznesenie 58/3/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
 č. 1/2015. 
Zmena rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrení č. 1/2015 je priložená k originálu tejto zápisnice. 
      15.Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verej.osvetlenia 
         Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný  
         príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí.  
Hlasovanie č. 62: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 59/3/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu 
obnovy verejného osvetlenia do výšky   rozpočtu 500 tis.€ s 5 %  spoluúčasťou obce. 
         16.MAS zmena názvu 
              Obec Veľké Rovné je  v Miestnej akčnej skupine  pre rozvoj mikroregioónov Javorníky –  
              Hričov. Táto miestna akčná skupina má nový názov. „  MAS Zem Palatína Thurzu“. 
Hlasovanie č. 63 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 60/3/7 
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č.  141/11/6 zo dňa 27.3.2013, schvaľuje účasť Obce 
Veľké Rovné v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva a  berie na vedomie  zmenu 
názvu občianskeho združenia verejno-súkromného partnerstva z pôvodného názvu „Miestna akčná 
skupina pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov“ skrátený  názov „MAS Javorníky –Hričov“, nový 
názov : „ MAS Zem Palatína Thurzu“ a poveruje starostu obce zastupovať obec v občianskom združení 
verejno-súkromného partnerstva  „MAS Zem Palatína Thurzu“ 

Informácie : 
Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii jedálne v ZŠ , kde vzniknú triedy MŠ, 
o získaní financií v recyklačnom fonde  , o zámere vybudovania detského ihriska, o výsadbe 
po obci, o súťaži hasičského zboru, o kanalizácii -  prácach , ktoré prebiehajú v obci, 
o ďakovnom liste DPO OV Bytča za finančnú pomoc pri súťaži Plameň 2015, o ďakovnom liste 
Diakonie Broumov pri zabezpečení zbierky použitého šatstva v našej obci.  
 Záver  

P. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Overovatelia : Alojz Gumančík                                              Ladislav Chabroň 
                        
Ing. Jozef Mičieta                                                                               Ing. Albert Majstrík 
    starosta obce                                                                                     prednosta úradu 

 


