
Zápisnica 

zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.8.2015 
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí 

 
Prítomní: Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefína Šípková, Ivan Frolo, Alojz Gumančík, 
                  Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Milučký Jozef, Ohrádková Zuzana, Alojz Škrkoň 
Neskôr na zasadnutie prišiel : Ing. Juraj Bachroník 
Neprítomný ospravedlnený : Mgr. Mária Papánková  
Neprítomní neospravedlnení : Mária  Gabajová, Ing. Pavel  Gabrík 
 
Program: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov  
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 1 poslanec prišiel neskôr, 1 poslankyňa 
ospravedlená, 2  poslanci neospravedlení, takže zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Overovatelia zápisnice : Ing. František Kmecík, Jozef Milučký 
 
Hlasovanie č. 64 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2014 
2. Monitorovacia správa k 30.6.2015 
3. Zmena Rozpočtu obce, Opatrenie č. 2/2015 
4. VZN č. 128/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach + Trhový poriadok 
5. Rôzne 

 
1. Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2014 

Účtovníčka obce vypracovala Konsolidovanú výročnú správu  Obce za rok 2014. 
Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 65: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  61/4/7 
Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Veľké Rovné za 
rok 2014 tak ako bola predložená.  
Konsolidovaná výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

2. Monitorovacia správa  k 30.6.2015 
Prednosta úradu predložil prezenčne Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu k 30.6.2014. 

Hlasovanie č. 66 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  62/4/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2015. 
Monitorovaciu správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

3. Zmena Rozpočtu obce, Opatrenie č. 2/2015 
Prednosta úradu predložil Rozpočtové opatrenie č. 2/82015. 

Hlasovanie č. 67 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 63/4/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015. 
Zmena rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým  opatrením č. 2/2015 je priložená k originálu tejto 
zápisnice.  
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4. Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 128/15  o podmienkach predaja výrobkov ... 
+ Trhový poriadok č. 128/15   
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo Návrhom VZN o podmienkach predaja výrobkov ..+ 
Trhový poriadok, pretože k schváleniu nariadenia je potrebné vyjadrenie Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy s účinnosťou od 1. októbra 2015. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 68:  všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 64/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne  nariadenie obce Veľké Rovné č. 128/15 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci + Trhový 
poriadok č. 128/2015, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nariadenia. 
Schválené nariadenie + trhový poriadok sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
 

5. Rôzne  
1. Základná škola Veľké Rovné –Ivor:  Organizančné zabezpečenie školského roka 2015/16 

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie 
ZŠ Veľké Rovné Ivor predložila Organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016. 

Hlasovanie č. 69 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 65/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016 Základná škola 
Veľké Rovné Ivor 1422 tak, ako bolo predložené listom  č.j. 56/15 zo dňa 26.6.2015. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledkoch školskej inšpekcie.  
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

2. Obecná knižnica Veľké Rovné : Žiadosť (č. 490/15) o finančný príspevok 
Obecná knižnica v zastúpení knihovníčkou Mgr. Beranovou  požiadala o finančný príspevok 
na zakúpenie kníh . 

Hlasovanie č. 70 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 66/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 490/15) Obecná knižnica Veľké Rovné 
finančný príspevok vo výške 400 €  na zakúpenie nových kníh. 
 

3. Milan Majtán, Veľké Rovné 333 : Žiadosť (č. 428/15) o odpredaj pozemku  
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 428/15) M.Majtán Veľké Rovné č. 333. 

Hlasovanie č. 71: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 67/4/7 
Obecné zastupiteľstvo  žiadosť (č. 428/15) Milan Majtán  Veľké Rovné 333 odkladá na ďalšie 
zasadnutie . 
 

4. Ing. R.Mucha Veľké Rovné, Ing. J. Mucha Trenčín : Žiadosť (č. 430/15) o odkúpenie 
pozemku 
Obecné zastupiteľstvo opakovane riešilo žiadosť Ing. R. Mucha a  Ing. Ján Mucha o odpredaj  
pozemku, ktorý už uznesením č. 100/8/5  zo dňa 18.2.2008 schválilo. Vtedy nebola 
akceptovaná cena podľa znaleckého posudku kupujúcimi. 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj ,  ale za cenu podľa  nového znaleckého posudku  

Hlasovanie č. 72 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 68/4/7 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 430/15) Ing. R.Mucha Veľké Rovné a Ing. J.Mucha Trenčín  
na ďalšie zasadnutie, po vyjadrení sa k cene podľa nového  znaleckého posudku kupujúcimi.  
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5. Žiadosť  (č. 517/15) Juraj Ovčík +  manž. Anna  Veľké Rovné 617 o vyňatie budovy 

a prislúchajúceho  pozemku z priemyselnej zóny 
Obecné zastupiteľstvo  žiadosť (č. 517/15) Juraj Ovčík a manž. Anna Veľké Rovné 617 
doporučuje  uplatniť v ÚP obce.  
 
 

6. Žiadosť (č. 584/15) FS Rovňan o poskytnutie fin. príspevku na III. Q.2015 
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 584/15) o poskytnutie fin. príspevku na III.Q. 2015. 

Hlasovanie č. 73 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 69/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 584/15) FS Rovňan finančný príspevok na II. 
polrok  2015 vo výške 1 000 €. 
 

7. TJ Štart Veľké Rovné finančný príspevok  
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo poskytnutím finančného príspevku TJ Štart Veľké Rovné . 

Hlasovanie č. 74 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 70/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na II. polrok 2015  vo výške 3 300 € TJ Štart Veľké 
Rovné.  
 

8. Požiarny zbor Veľké Rovné finančný príspevok 
Dobrovoľný PZ Veľké Rovné požiadal o finančný príspevok 

Hlasovanie č. 75: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 71/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok  na II. polrok vo výške 500 € DPZ Veľké Rovné.  
 

9. J.Ráztočný Veľké Rovné 1303 – Žiadosť (č.340/15) o odkúpenie pozemku 
Po diskusii sa žiadosť odkladá na ďalšie zasadnutie. 

Hlasovanie č. 76 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 72/4/7 
Žiadosť (č. 340/15) J.Ráztočný  Veľké Rovné 1303 sa opäť odkladá na ďalšie zasadnutie.  
 

10. Žiadosť  (č. 604/15) Jozef Posluch Veľké Rovné 1273 o predĺženie nájomnej zmluvy na 
motocrossovú trať  medzi Hájnicami 
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 604/15) J.Posluch Veľké Rovné o predĺženie 
nájomnej zmluvy na motocrossovú trať medzi Hájnicami.  

Hlasovanie č. 77 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 73/4/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 604/15) Jozef Posluch Veľké Rovné 1273 
predĺženie nájomnej zmluvy na motocrossovú trať medzi Hájnicami do 31.12.2018. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

11. Prešetrenie sťažnosti na nečinnosť  starostu obce 
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom postúpenú  sťažnosť z Úradu vlády SR na 
nečinnosť starostu obce za nevybavenie žiadosti  Mgr. Daubnerová, bytom Bratislava.  

Hlasovanie č. 78 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 74/4/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky  o prešetrení sťažnosti  
Mg. Daubnerová. 
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Informácie : 
Starosta obce informoval poslancov o oprave KD Ivor , SEVAK – kontrolný deň v Bytči, dotácia MŠ,  
 o priestoroch na triedenie komunálneho odpadu,  o Hodoch – program. 
 
 
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Hnidzíková 
 
 
 
Overovatelia : Ing. František Kmecík 
 
                          Jozef Milučký 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                               Ing. Albert Majstrík 
starosta obce                                                                                       prednosta úradu 
 

  
 


