Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 25.11.2015
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo, Mária Gabajová,
Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková,
Mgr. Mária Papánková
Neprítomný ospravedlnený : Ing. Pavel Gabrík
Neskôr na zasadnutie prišiel : Alojz Škrkoň
Program :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 1 poslanec prišiel neskôr a 1 poslanec
sa ospravedlnil, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Na zasadnutí sa zúčastnili aj riaditeľky ZŠ Veľké Rovné z dôvodu riešenie situácie v ZŠ pod Ivorom.
Overovatelia zápisnice : Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Papánková
Hlasovanie č. 79 : všetkými hlasmi prítomných
Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. VZN č. 129/15 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. VZN č. 130/15 o dani z nehnuteľností a o dani za psa
3. Smernica o postupe pri zadávaní zákazky o verejnom obstarávaní ...
4. Smernica pre vydávanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
5. Smernica o cestovných náhradách
6. Rôzne
1. VZN č. 129/15 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN o stanovení miestnych daní a ... prijalo
Hlasovanie č. 80 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 75/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 129/15 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
2. VZN č. 130/15 o dani z nehnuteľností a o dani za psa
Daňové oddelenie predložilo Návrh VZN o dani z nehnuteľností a o dani za psa na rok 2016.
Hlasovanie č. 81 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 76/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 130/15 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na kalendárny
rok 2016.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
3. Smernica o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 Zák. 25/2006 Z.z. ...
Smernicu predložil starosta obce , ktorý informoval o postupe pri zadávaní zákazky
o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru , uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby v podmienkach obce Veľké Rovné.
Hlasovanie č. 82 : všetkými hlasmi prítomných

2
Uznesenie 77/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu starostu obce o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 ,
ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby
v podmienkach obce Veľké Rovné.
Schválená smernica je priložená k originálu tejto zápisnice.
4. Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
Smernica bola vypracovaná v zmysle Zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov.
Hlasovanie č. 83 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 78/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu starostu obce o poskytovaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov.
Schválená smernica je priložená k originálu tejto zápisnice.
5. Smernica o cestovných náhradách
Smernica je vypracovaná v zmysle Zák. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 84 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 79/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu starostu obce o cestovných náhradách .
Schválená smernica je priložená k originálu tejto zápisnice.
6. Rôzne
1. Zriaďovacia listina hasičskej jednotky DHZ Veľké Rovné
Obecné zastupiteľstvo podľa § 15 Zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov zriadilo s účinnosťou od 1. decembra 2015 hasičskú jednotku DHZ
Veľké Rovné.
Hlasovanie č. 85 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 80/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského
zboru vo Veľkom Rovnom .
2. Žiadosť o vyjadrenie stanoviska k prevázkovaniu základných škôl v obci
+ Správa o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti ZŠ Veľké Rovné Ivor 1422
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili riaditeľky základných škôl v obci
Mgr. Kormanová a Mgr. Kmecíková, aby spolu s poslancami riešili situáciu,ktorá vznikla v ZŠ
Ivor, kde na budúci rok do prvého ročníka nastúpia iba 3 žiaci.
Nakoľko vedenie obce nemá záujem ani v minulosti nikdy nemalo školu zatvoriť hľadalo sa
riešenie spolu s poslancami , aby k tejto situácii nedošlo. Navrhuje sa zvolať rokovanie za
účasti rodičia + rada školy + vedenie školy + poslanci začiatkom januára /2016 a prijať
rozhodnutie, ktoré by vhodné pre všetkých zúčastnených.
Prezenčne sa poslanci oboznámili so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti školy.
Hlasovanie č. 86 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 81/5/7
Obecné zastupiteľstvo odkladá riešenie k prevádzkovaniu základných škôl v obci na začiatok roka
2016.
Zároveň schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Veľké
Rovné Ivor 1422 za školský rok 2014/2015 tak ako bola predložená.
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
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3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302
Prezenčne sa poslanci oboznámili so Správou výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015.
Hlasovanie č. 87 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 82/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015 tak ako bola predložená .
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
4. ZO SZZ Veľké Rovné : Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
ZO SZZ Veľké Rovné predložila žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na II. polrok
2015.
Hlasovanie č. 88 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 83/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti ZO SZZ Veľké Rovné finančný príspevok vo výške
500 € na II. polrok 2015.
5. Anton Kmecík Veľké Rovné 215 : Žiadosť (č. 798/15) o prenájom časti pozemku
Anton Kmecík požiadal o prenájom pozemku parc.č. CKN 909 o výmere cca 60 m2.
Hlasovanie č. 89 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 84/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 798/15) Anton Kmecík Veľké Rovné 216
prenájom časti pozemku parc.č. CKN 909 o výmere 60 m2, podiel Obce Veľké Rovné je 5/6 za cenu
1€/rok , s podmienkou udržiavania pozemku v zmysle zákona.
6. Jozef Mičieta Veľké Rovné 339 : Opakovaná žiadosť ( č. 106/15) o odkúpenie pozemku
Jozef Mičieta požiadal o odkúpenie pozemku parc.č. CKN 725/2 zastavaná plocha o výmere
20 m2.
Hlasovanie č. 90 : všetkými hlasmi prítomných ( hlasovania sa zúčastnil už aj poslanec A. Škrkoň)
Uznesenie 85/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc.č. CKN 725/5 zastavaná plocha o výmere
20 m2, za cenu podľa znaleckého posudku.
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce .
7. Milan Majtán Veľké Rovné 333 : Žiadosť (č. 428/15) o odpredaj pozemku
Milan Majtán požiadal o odpredaj pozemku parc.č. 2591/16 o výmere 175 m2.
Hlasovanie č. 91: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 86/5/7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 428/15) Milan Majtán Veľké Rovné 333
odpredaj pozemku parc.č. 2591/16 o výmere 175 m2 z vlastníctva Obce Veľké Rovné.
8. Jozef Ráztočný Veľké Rovné 1303 : Žiadosť (č. 340/15) o odkúpenie pozemku
Jozef Ráztočný Veľké Rovné 1303 požiadal o odkúpenie pozemku parc.č. CKN 14066/1 TTP
o výmere 200 m2.
Hlasovanie č. 92 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 87/5/7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 340/15) Jozef Ráztočný Veľké Rovné 1303
odpredaj pozemku parc.č. CKN 14066/1 z vlastníctva Obce Veľké Rovné.
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9. Ing. R.Mucha a Ing. J.Mucha Vekľé Rovné 415 : Žiadosť (č. 430/15) o odpredaj pozemku
Žiadosť (č. 430/15) sa odkladá na ďalšie OZ, pretože žiadatelia sa vyjadria k cene za
pozemok podľa znaleckého posudku.
10. Nákup vozidla na popol do 7,5 t + nákup vozidla do 3,5 t
Starosta obce informoval o nutnosti zakúpenia vozidla na zber popola do 7,5 t a vozidla do
3,5 t na rozvoz stravy pre ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné –ústredie. Po diskusii bolo prijaté
Hlasovanie č. 93 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 88/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup motorového vozidla na zber popola do 7,5 t a motorového
vozidla do 3,5 t na rozvoz stravy pre ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302.
11. Lisovací kontajner
Starosta vysvetlil potrebu zakúpenia lisovacieho kontajnera na TKO.
Hlasovanie č. 94 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 89/5/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup lisovacieho kontajnera na TKO.
Informácíe
Starosta informoval poslancov o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR na Obecnom úrade
a predložil prezenčne „Protokol z výsledku kontroly“ s konštatovaním, že je spokojný s hodnotením
NKÚ.
Ďalej informoval poslanec Alojz Škrkoň o prevzatí vozíka „Protipovodňový balík prvej pomoci“ , ktorý
dostala Obec pre DHZ Veľké Rovné.
Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva prijali pozvanie predstavitelia Sevak a Strabag, ktorí
v našej obci realizujú výstavbu kanalizácie a vodovodu a pre veľkú nespokojnosť obyvateľov s ich
prácou ich starosta obce pozval, aby poslancom vysvetlili postup prác na území obce a odpovedali
na ich otázky. Po búrlivej diskusii a vysvetlení im starosta poďakoval za účasť s konštatovaním, že
verí , že nastane zlepšenie pri výstavbe kanalizácie a vodovodu.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapísala : Hnidzíková

Overovatelia : Zuzana Ohrádková
Mgr. Mária Papánková

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

