
Zápisnica 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 28.9.2016 

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 
 
Neprítomný ospravedlnený :  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 ospravedlnený, 
takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Overovatelia zápisnice : Mária Gabajová, Jozef Milučký 
 
Hlasovanie č. 141 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Rovné za rok 2015 
2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016 
3. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 3/2016 
4. Rôzne 

 
1. Konsolidovaná výročná správa  Obce Veľké Rovné za rok 2015 

Konsolidovaná výročná správa bola predložená poslancom . 
Hlasovanie č. 142 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 133/9/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu  Obce Veľké Rovné za rok 
2015 tak ako bola predložená. 
Konsolidovaná výročná správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

2. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu  k 30.6.2016 
Správu predložil prednosta úradu. 

Hlasovanie č. 143 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 134/9/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu  správu o plnení rozpočtu k 30.6.2016. 
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

3. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 3/2016 
Predsedajúci vysvetlil   zmenu rozpočtu Obce , Opatrenie č. 3/16. 

Hlasovanie č. 144 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 135/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým Opatrením č. 3/16. 
Zmena rozpočtu na rok 2016, rozpočtovým opatrením č. 3/16 je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 

4. Rôzne 
1. Schválenie nájmu pozemku Ľ. Mužila , Veľké Rovné  

Predsedajúci informoval o nájme pozemkov parc.č. 677/1, 678/1, 678/2  vo vlastníctve 
Ľ. Mužila Veľké Rovné .  Po diskusii bolo prijaté 
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Hlasovanie č. 145 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 136/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom pozemkov parc.č. 677/1, 678/1, 678/2 v cene 
 0,20 €/m2/mesačne, ktoré sú  vo  vlastníctve Ľ. Mužila Veľké Rovné. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

2. Cenník  nájom  sála 
Predsedajúci predložil Návrh  ceny za nájom sály , pretože v sále boli vykonané ďalšie úpravy. 

Hlasovanie č. 146 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 137/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  s termínom od  vykurovacie obdobie rok 2016 Cenník nájom sála : 
Obyvatelia obce Veľké Rovné :   letná sadzba 50 €      zimná sadzba 100 € 
                                                Iní :   letná  sadzba 125 €   zimná  sadzba 200 € 
Predvádzacia akcia : 1 hod. 20 € 
Lesné spoločenstvo :  1 hod. 5 € 
Predajná akcia : letná sadzba 100 €   zimná sadzba 200 € 
Prenájom svadobného balíka   (dataprojektor, ozvučenie , svetlá )   iní  :     75 €     
 

3. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Žiadosť (č. 546/16) o udelenie výnimky 
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné predložila žiadosť (č. 546/16) o udelenie výnimky. 

Hlasovanie č. 147 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 138/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 546/16) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302  
výnimku z najnižšieho počtu žiakov v VI.A  a v VI.B triede podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. a o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov, podľa § 29 odsek 16, písm. d/. 
Zároveň schvaľuje Organizáciu školského roka 2016/2017 tak ako bola predložená listom č.j. 
255/2016 zo dňa 25.8.2016. 
 

4. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Havarijný stav strechy na budove ŠJ  
Základná škola  oznámila havarijný stav strechy na budove školskej jedálne . Po diskusii bolo 
prijaté 

Hlasovanie č. 148 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 139/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe oznámenia ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 opravu strechy 
na budove školskej jedálne, ktorá je v havarijnom stave.  
 

5. Š.Hancová Žilina : Žiadosť ( č. 438/16) pozvanie na OZ 
Žiadateľka bola pozvaná na zasadnutie OZ, avšak pre PN sa ospravedlnila.  
 

6. Žiadosti  : FS Rovňan, TJ Štar, SSZ, Obecná knižnica, PZ Kyčera – finančné prostriedky na ich 
činnosť 

Hlasovanie č. 149 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  140 /9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FS Rovňan finančný  príspevok vo výške 1 000 €. 
Uznesenie 141/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre TJ Štart Veľké Rovné vo výške 3 500 €. 
Uznesenie 142/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok Slovenskému zväzu záhradkárov V.Rovné 
( žiadosť č. 593/16)vo výške 500 €. 
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Uznesenie 143/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok Obecnej knižnici Veľké Rovné  na nákup kníh 
(žiadosť č. 603/16) vo výške 500 €. 

        Uznesenie 144/9/7 
        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok PZ Kyčera vo výške 700 €. 
 

7. Športcentrum Žilina : Žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku 
Športcentrum Žilina požiadalo o sponzorský príspevok pre pretekára Jakuba Horčičiaka na 
prípravu v silovom trojboji a v tlaku na lavičke . Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 150 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 145/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti Športcentrum Žilina sponzorský príspevok pre 
pretekára Jakuba Horčičiaka na prípravu v silovom trojboji a v tlaku na lavičke vo výške 500 €. 
 

8. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Žiadosť o finančný príspevok 
Materská škola vo Veľkom Rovnom požiadal o finančný príspevok na nákup náučných hier. 

Hlasovanie č. 151 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 146/9/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti Materskej školy Veľké Rovné finančný príspevok 
vo výške 600 € na nákup náučných hier. 
 
Informácie : 
P. starosta  informoval o asfaltovaní miestnych komunikácií, o prípravných prácach v súvislosti  
S Drotárskymi hodovými slávnosťami v obci.  
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva . 
 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
 
Overovatelia :       Mária  Gabajová                                          Jozef Milučký 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Ing. Jozef Mičieta                                                                                          Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                                                prednosta úradu 


