
Zápisnica 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 29.6.2016 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefa Šípková , 
                    Ivan Frolo,, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, 
                    Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, Zuzana  Ohrádková,  
                  
Neprítomní ospravedlnení :  Ing. Juraj Bachroník, Mária Gabajová, Mgr. Mária Papánková, 
                                                     Alojz Škrkoň 
 
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 : Ivan Frolo , Ladislav Chabroň 
 
Hlasovanie č. 129 : všetkými  hlasmi prítomných 
Program 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2015 
2. Zmena Rozpočtu obce Veľké  Rovné, Opatrenie č. 2/2016 
3. Rôzne 

 
1.Záverečný účet  Obce Veľké Rovné za rok 2015 
Záverečný účet Obce za rok 2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a predložený poslancom. 
Hlasovanie č. 130 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 122/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2015, 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 216 547 €, , 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 a zostatku finančných 
prostriedkov vo výške 257 000 € na tvorbu rezervného fondu.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu nasledovne : 

- na kapitálové výdavky 
- splátky úverov 
- odstránenie havarijného stavu majetku obce  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu 
Obce za rok 2015. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu je priložené k originálu tejto zápisnice.  
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Hodnotiacu správu za rok 2015. 
Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
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2. Zmena Rozpočtu obce Veľké  Rovné , Opatrenie č. 2/2016 
    V súlade  s ods. 2 písm. b, § 14  Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy    
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa upravuje rozpočet obce na rok 2016, Rozpočtovým  
   opatrení č. 2/2016 – povolené prekročenie plánovaných  výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.  
 Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 131 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 123/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu Rozpočtu obce, Rozpočtovým opatrením č. 2/2016. 
Zmena rozpočtu na rok 2016, Rozpočtovým opatrením č. 2/16 je priložená k originálu tejto zápisnice.  
3.Rôzne 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016 
     Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 
Hlasovanie č. 132 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 124/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2016. 
Plán činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
2. Základná škola Veľké Rovné –Ivor 1422 :Organizačné zabezpečenie šk. roka 2016/2017 
    ZŠ Veľké Rovné Ivor predložila Organizačné zabezpečenie (č. 395/16) školského roka 2016/2017. 
Hlasovanie č. 133 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  125/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Základná škola Veľké Rovné – Ivor 1422 (č. 395/16) Organizačné 
zabezpečenie  školského roka 2016/2017 tak ako bolo predložené listom č.j. 44/16 zo dňa 15.6.2016. 
 
3.Základná škola Veľké Rovné –Ivor 1422 : Návrh (č. 319/16) na vyradenie majetku 
  ZŠ Veľké Rovné Ivor  predložila Návrh na vyradenie majetku . 
Hlasovanie č. 134 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 126/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 319/16)  Základná škola Veľké Rovné –Ivor 
1422 vyradenie majetku : DDHM v celkovej sume 10 092,33 € 
                                                 DHM v celkovej sume     2 486,28 € 
4.Cena pozemku cintorín 
   Predsedajúci informoval o pozemkoch na miestnom cintoríne , o ich kúpe  - vysporiadaní ,  aby sa  
   zlegalizovali. 
Hlasovanie č. 135: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 127/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výkupnú cenu cintorínskych pozemkov do 2 €/m2. 
Na ďalšie jednanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
5.Žiadosť (č. 179/16) o prenájom časti pozemku J.Pavelčík, V.Rovné č. 128 
    J.Pavelčík podal na Obecnom úrade žiadosť (č. 179/16) o prenájom časti pozemku parc.č. CKN  
    15320/1. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 136 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 128/8/7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 179/16) Jozef Pavelčík Veľké Rovné č. 128 
prenájom časti pozemku parc.č. CKN 15320/1 o výmere 25 m2 vo vlastníctve Obce Veľké Rovné .  
 
6. Okresný súd Žilina : Žiadosť (č. 323/16) o zabezpečenie prísediaceho OS v Žiline  
   Okresný súd Žilina požiadal listom č.j. 1SprO/571/16 o zabezpečenie prísediaceho OS z radov      
   občanov našej obce.  
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Hlasovanie č. 137 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 129/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby prísediacim Okresného súdu v Žiline v zmysle Zák. 385/2000 Z.z. 
za Obec Veľké Rovné bola  Anna Hnidzíková , bytom Veľké Rovné 272 na funkčné obdobie rokov 
2016-2020. 
 
7. Predaj budovy býv. Jednota centrum – Návrh ceny (č. 399/16) 
    Starosta obce informoval poslancov o spoločnom rokovaní s predstaviteľmi Coop Jednota Žilina  
    o predaji býv. budovy v centre obce spolu s pozemkom. 
Hlasovanie č. 138 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 130/8/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh  kúpnej ceny za predaj objektu budovy spolu s pozemkom vo 
výške 33 000 € od  Coop Jednota, SD Žilina a zároveň schvaľuje projektový zámer Ing. arch. 
Kurimského na zbúranie starej budovy Jednoty a výstavbu  nového námestia.  
 
8. Žiadosť ( k č. 722/15) – opakovaná  Ján Šibík, V.Rovné  810  úprava MK Marínovce 
     Ján Šibík bytom Veľké Rovné 810 opakovane predložil žiadosť o úpravu MK smer Marínovce. 
Hlasovanie č. 139: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 131/8/7 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  opakovanú žiadosť ( č. k 722/15) J.Šibíka, bytom Veľké Rovné 810  
o úpravu MK – Marínovce  a poverilo ďalej starostu obce vo veci konať.  
 
9.  Žiadosť (č. 84/16) K. Jarabáková , V.Rovné 210 o odkúpenie nehnuteľnosti 
     Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 84/16) K. Jarabáková, Veľké Rovné 210. 
     Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 140 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 132/8/7 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť  (č. 84/16) K. Jarabáková , Veľké Rovné 210 o odkúpenie 
nehnuteľnosti.  
 
Informácie : 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce  bola osobne pani riaditeľka Základnej školy Veľké Rovné 
– ústredie Mgr. Zuzana Kormanová, ktorá informovala poslancov o počte detí v školskom roku 
2016/2017. 
Ďalej informoval  starosta obce o ďakovnom liste DPO OV Bytča za finančnú podporu na okresné kolo 
hry Plameň 2016. 
Poslancov  informoval o úprave MK asfaltom a o postupe prác pri kanalizácii.  
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť  na zasadnutí  a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva .  
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Overovatelia :  Ivan Frolo                                                                           Ladislav Chabroň  
  
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                          Ing. Albert Majstrík  
  starosta obce                                                                                                  prednosta úradu 


