
Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 16.12.2015 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefa Šípková, Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo, 
                    Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík,   Alojz Gumančík,  Ladislav Chabroň, Jozef Milučký,    
                   Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Papánková, Alojz Škrkoň 
Neskôr na zasadnutie prišiel : Ing. František Kmecík  
 
Program :  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce 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.  
 
Overovatelia zápisnice : Alojz Škrkoň, Ing. Juraj Bachroník 
 
Hlasovanie č. 95 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 

1. Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2016 
2. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
3. Zmena Rozpočtu obce, Opatrenie č. 3/15 
4. VZN č. 131/15, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
5. VZN č. 132/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ v škol. 

zariadeniach 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2016 
7. Rôzne 

 
1. Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2016  

Rozpočet Obce Veľké Rovné bol  predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej 
tabuli k pripomienkovaniu . 

Hlasovanie č. 96 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 90/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO : 00 321 737 na rok 
2016 po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci  obvyklým a pripomienky neboli  
podané a na doporučenie kontrolóra obce.  
Celkové príjmy 1 924 776 € a celkové výdavky 1 877 640 €. 
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 2017-2018. 
 

2. Správa nezávislého  audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
Nezávislý audítor predložil správu s konštatovaním, že účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok 
v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Hlasovanie č. 97 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 91/6/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka, licencia 
SKAU č. 713 k 31.12.2014 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju predložil dňa 7.10.2015. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo  zároveň berie na vedomie Správu o overení súladu Výročnej správy 
s účtovnou závierkou v zmysle Zák. 540/2007 Z.z ,§ 23, ods. 5, ktorú predložil Ing. Jozef Majchrák , 
dňa 7.10.2015.   Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

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

Hlasovanie č. 98 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  92/6/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2015, rozpočtovým opatrením č.3/2015. 
Zmena rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 je priložená k originálu tejto 
zápisnice.  

4. VZN č. 131/15, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
VZN č. 131/2015 pre rok 2016 je upravené v zmysle nového zákona o odpadoch č. 79/2015 
Z.z. a zvýšené, pretože náklady na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu na území našej 
obce sú oproti roku 2014 značne zvýšené. 

Hlasovanie č. 99 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 93/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 131/2015, ktorým sa upravuje miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy č. 1,2,3. 
Schválené nariadenie a prílohy sú priložené k originálu tejto zápisnice.  

5. VZN č. 132/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a škol. 
zariadení  
Prednosta úradu predložil Návrh VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
a žiaka MŠ a školských zariadení. 

Hlasovanie č. 100 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 94/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 132/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka MŠ a školských zariadení so sídlom na území  obce Veľké Rovné. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na l. polrok 2016 
Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016. 

Hlasovanie č. 101 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 95/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016. 
Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.  

7. Rôzne 
1. Prerokovanie stratového hospodárenia podnikateľskej činnosti obce 

Náklady na podnikateľskú činnosť obce musia byť kryté výnosmi z nej. Ak je k 30.9. 
príslušného roka výsledkom strata, je Obec povinná urobiť kroky k tomu , aby bola strata 
vyrovnaná alebo urobiť opatrenie na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa už 
nevykonávala, vysvetlila poslancom hlavná kontrolórka obce.  

Hlasovanie č. 102 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  96/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie podnikateľskej činnosti obce k 31.12.2015. 
 

2. Žiadosť  (č. 430/15) Ing. R. Mucha Veľké Rovné 415 + Ing. J.Mucha Trenčín  
o odpredaj pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné 
Ing. R.Mucha a Ing. Ján Mucha požiadali o odkúpenie pozemku parc.č. CKN 4438  
z vlastníctva Obce Veľké Rovné.  
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Hlasovanie č. 103 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 97/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 430/15) Ing. R.Mucha Veľké Rovné 415  
A Ing.J. Mucha Inovecká  66, Trenčín odpredaj pozemku parc.č. CKN 4438 o výmere 661 m2 
z vlastníctva Obce Veľké Rovné LV č. 2757v k.ú. Veľké Rovné , za cenu podľa znaleckého posudku 
13,55 € /m2.. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  

3. Žiadosť občianskeho združenia FACTA NON VERBA o finančný príspevok na publikáciu 
o drotárstve 
Občianske združenie Facta non Verba požiadalo o finančný príspevok na publikáciu 
o drotárstve.  

Hlasovanie č. 104 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 98/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti občianskeho združenia FACTA NON VERBA 
finančný príspevok vo výške  500.€ na publikáciu o drotároch.  

4. PZ Kyčera Veľké Rovné . Žiadosť (č. 895/15) o poskytnutie finančnej podpory 
Poslanci sa zaoberali žiadosťou    PZ Kyčera  Veľké Rovné o poskytnutie finančnej podpory  
pre rozvoj poľovníctva v našej obci.  

Hlasovanie č. 105 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 99/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PZ Kyčera Veľké Rovné na základe žiadosti (č. 895/15) finančný 
príspevok vo výške    700 €. 

5. Informácia o vyhlásení výzvy OP   Kvalita životného prostredia na projekt spojený so 
stavebnými rekonštrukciami verejných budov 
Starosta informoval o vyhlásenej výzve z operačného programu Kvalita životného 
prostredia, kde máme možnosť získať podporu  na projekty spojené so stavebnými 
rekonštrukciami verejných budov zameraných  na zníženie energetickej efektívnosti. 

Hlasovanie č. 106  :  všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 100/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zapojiť sa do vyhlásenej výzvy z OP Kvalita životného prostredia : 
stavebné rekonštrukcie verejných budov zamerané na zníženie energetickej efektívnosti.  

6. Návrh na vyradenie DHM, DM  
Ekonomické oddelenie predložilo Návrh na vyradenie dlhodobého  hmotného majetku . 

Hlasovanie č. 107 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 101/6/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyradenie dlhodobého hmotného majetku  vo výške 6 443,36 €  
a drobného majetku z evidencie vo výške 1 084,43 €. 
Zoznam vyradeného majetku je priložený k originálu  tejto zápisnice.  
Informácie 
Poslanci diskutovali o prebiehajúcich prácach kanalizácie v obci, o cestách a ich úprave po kanalizácii. 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Overovatelia :  Alojz Škrkoň                                         Ing. Juraj Bachroník 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                                      Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                                              prednosta úradu  
 


