
Zápisnica  
zo 7. zasadutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 30.3.2016 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí  
 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Ing. Pavel Gabrík, 
                    Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomní ospravedlnení :  Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing. František Kmecík 
                                                     Mgr. Mária Papánková 
                                                     Jozefa Šípková – hlavný kontrolór obce  
 
Program :  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných 
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, 4 poslanci ospravedlnení, 
takže zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Overovatelia zápisnice : Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík 
 
Hlasovanie č. 108 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený 
 

1. Zmena Rozpočtu obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 1/16 
2. Smernica o finančnej kontrole 
3.  Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 
4. Rôzne 

 
1.Zmena rozpočtu obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 1/16 
   V súlade  s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  sa upravuje Rozpočet   
   obce na rok 2016 , Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 – povolené prekročenie plánovaných  
   výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov . 
   Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 109 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 102/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Rozpočtu obce na rok 2016, Rozpočtovým opatrením č. 1/16. 
Zmena rozpočtu na rok 2016, Rozpočtovým opatrením č. 1/16 je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
2.Smernica o finančnej kontrole 
   Smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Obec Veľké Rovné, zodpovednosť   
   starostu obce a zamestnancov obce, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej  
   kontroly, vykonávanej podľa Zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  
   a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov. Cieľom smernice je vytvoriť jednotný systém   
   finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach Obce Veľké Rovné.  
Hlasovanie č. 110 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 103/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej 
kontroly. 
Schválená Smernica ...  je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
3. Správa o kontrolnej  činnosti HK obce za rok 2015 
     V súlade s ust. § 18 f ods. 1, písm. e/ Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
     predpisov hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
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Hlasovanie č. 111: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 104/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
4.Rôzne 
1.  NKÚ BA : Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach  
      Predsedajúci informoval poslancov  o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach na odstránenie  
      zistených nedostatkov. 
Hlasovanie č. 112 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 105/7/7 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu NKÚ Bratislava o výsledkoch z kontroly a o prijatých 
opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov (č.j. 44/16/Mč). 
 
2. Pozemok pod BD 
     Riešenie pozemku pod bytový dom (  za pumpou)  sa odkladá na ďalšie zasadnutie OZ. 
 
3. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Smernica č. 1, 2, 3 
    Základná škola Veľké Rovné –ústredie predložila Smernicu č. 1, 2, 3 
Hlasovanie č. 113 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  106/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : 
Smernicu č. 1 – Metodika pre tvorbu vnútorných smerníc školy 
Smernicu č. 2 – o finančnom riadení a účtovníctve  
Smernicu č. 3 – upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly 
 
4.ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 : Smernica č. 1, 2, 3, 4 
   Základná  škola Veľké Rovné – Ivor predložila Smernicu č. 1,2,3,4 
Hlasovanie č. 114 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 107/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 : 
Smernicu č. 1 – Metodika pre tvorbu vnútorných smerníc školy 
Smernicu č. 2 – upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej kontroly 
Smernicu č. 3 – o finančnom riadení a účtovníctve 
Smernicu č. 4 – o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej  činnosti  
 
5.ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2016 
    Základná škola Veľké Rovné- ústredie predložila Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2016 
Hlasovanie č. 115 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 108/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302  vyradenie majetku k 31.1.2016 
ZŠ : DDM 1 652,86 €, DM 932,78 € 
MŠ: DDM    505,21 € 
ŠJ: DDM      669,02 € , DM 176,30 €                           spolu : 3 936,17 € 
 
6.FS Rovňan: Žiadosť (č. 54/16) o finančný príspevok na I.Q.2016 + Prehľad aktivít za rok 2015 
    FS Rovňan požiadal o finančný príspevok na I.Q.2016 a predložil Prehľad aktivít za rok 2015. 
Hlasovanie č. 116: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 109/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 54/16) FS Rovňan finančný príspevok na 
I.Q.2016 vo výške 1 000 €. 
Zároveň berie na vedomie  Prehľad aktivít za rok 2015. 
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7. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť (č. 159/16) o finančný príspevok + Finančná správa za rok 2015 
     TJ Štart V. Rovné požiadala o finančný príspevok  a zároveň predložila Finančnú správu za rok 2015  
Hlasovanie č. 117 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 110/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 159/16) TJ Štart Veľké Rovné  finančný 
príspevok vo výške 4 000 € na I. polrok 2016.  Zároveň berie na vedomie Finančnú správu za rok 2015. 
 
8. DPO OV Bytča : Žiadosť o finančný príspevok na súťaž „Plameň 2016“ 
    DPO Okresný výbor Bytča požiadala o finančný príspevok na súťaž Plameň 2016. 
Hlasovanie č. 118 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 111/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti DPO OV Bytča finančný príspevok vo výške 100 € 
na súťaž „Plameň 2016“. 
9. DHZ Veľké Rovné : Žiadosť (č. 181/16) o finančný príspevok na rok 2016 
    DHZ predložila žiadosť o finančný príspevok na rok 2016 na svoju činnosť. 
Hlasovanie č. 119 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 112/7/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti  (č. 181/16)  DHZ Veľké Rovné finančný 
príspevok vo výške 500 €. 
 
10. K.Jarabáková Veľké Rovné  210 : Žiadosť  (č. 84/16) o odkúpenie nehnuteľnosti 
       p. Jarabáková požiadala o odpredaj nehnuteľnosti CKN č. 909 z vlastníctva Obec Veľké Rovné. 
       Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 120 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 113/7/7 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť (č. 84/16) K. Jarabáková Veľké Rovné 210 o odkúpenie nehnuteľnosti 
odkladá.  
 
11. M.Šibíková Veľké Rovné 810 : Žiadosť (č. 151/16) o prenájom pozemku 
      M.Šibíková požiadala o prenájom pozemku parc.č. E KN 5076 v k.ú. Veľké Rovné, ktorý je vo  
      vlastníctve Obec Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 121 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 114/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 151/16) M.Šibíková Veľké Rovné 810 
prenájom pozemku parc.č. E KN 5076 orná pôda o výmere 708 m2 , v k.ú. Veľké Rovné vo vlastníctve 
Obec Veľké Rovné za cenu 1€/rok, s podmienkou pravidelnej údržby nehnuteľnosti, s povolením 
dočasného ohradenia na dobu neurčitú , s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
 
12. Ján Šibík V.Rovné 810 vz. obyvateľov osady Marínovce – Žiadosť (č. 722/15) o úpravu MK 
      Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastili zastúpcovia osady Marínovce, ktorí požadujú 
      úpravu MK do ich osady po rekonštrukcii  SE  Žilina.  
Hlasovanie č. 122 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 115/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje materiálnu pomoc pri úprave MK do osady Marínovce v dodaní cca 
80 t makadamu a poskytnutí mechanizmov.  
13. Zápis kroniky rok 2015 
       Kronikárka obce predložila Návrh na zápis kroniky rok 2015. 
Hlasovanie č. 123 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 116/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky rok 2015 tak ako bol predložený. 
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14. Obecná knižnica : Žiadosť (č. 150/16) o finančný príspevok na nákup nových kníh 
        Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 150/16) Obecná knižnica Veľké Rovné  
       o finančný príspevok na nákup nových kníh. 
Hlasovanie č. 124 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 117/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 150/16) Obecná knižnica Veľké Rovné 
finančný príspevok vo výške 300 € na nákup nových kníh. 
 
15.ak. sochár Marián Hruštinec : Zrekonštruovanie pomníka  a pamätníka z I . a II.svetovej vojny 
       Na zasadnutie sa osobne dostavil ak. sochár p. Hruštinec, aby poslancom vysvetlil a zároveň   
       požiadal o pomoc pri získaní finančných prostriedkov za prácu , ktorú vykonal v našej obci na  
       zreštaurovaní pomníka a pamätníka z I. a II. svetovej vojny.  
Hlasovanie č. 125 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 118/7/7 
Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie   Správu ak. soch. Hruštinec  a podľa možnosti poskytne 
súčinnosť pri vyriešení problému. 
 
16. ZO SZZ Veľké Rovné : Žiadosť (č. 162/16) o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
      Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou ZO SZZ o poskytnutie finančných prostriedkov  
      na I. polrok 2016. 
Hlasovanie č. 126 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 119/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 162/16) ZO Slovenského zväzu záhradkárov 
dotáciu na I. polrok 2016 vo výške 500 €. 
 
17. Okresná prokuratúra ŽA : Protest (č. 28/16) prokurátora proti VZN č. 127/14 o zneškodňovaní  
       odpadových vôd na území obce Veľké Rovné  
       Predsedajúci informoval o Proteste prokurátora voči VZN č. 127/14 o zneškodňovaní ...  
       pretože samotný obsah nariadenia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Hlasovanie č. 127 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 120/7/7 
Obecné zastupiteľstvo obce  na základe Protestu Okresná prokuratúra ŽA  Pd 50/15/5511 ruší VZN  
č. 127/14 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Veľké Rovné.   
 
18. Súkromná ZUŠ Veľké Rovné : Žiadosť (č. 178/16) o finančný príspevok 
       Súkromná Základná umelecká škola požiadala o finančný príspevok . 
Hlasovanie č. 128 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 121/7/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 178/16) SZUŠ Žilina  finančný príspevok vo 
výške 500 €. 
Informácie 
Predsedajúci informoval poslancov o priebehu kanalizácie v obci a o úprave MK – asfaltovanie,  
o stretnutí poslancov za účelom výberu poradia opravy ďalších MK v obci. 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
Zapísala : Hnidzíková 
Overovatelia :  Ing. Pavel Gabrík                                                    Alojz Gumančík  
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                              Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                      prednosta úradu 


