
Zápisnica  
z 10.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 14.12.2016 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing.Albert  Majstrík, Bc. Jozefa Šípková, Ing. Juraj Bachroník, 
                   Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, 
                   Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková, 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 11 poslancov, teda 100 % účasť, 
zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Overovatelia zápisnice : Ing. František Kmecík, Zuzana Ohrádková 
 
Hlasovanie : č. 152 : všetkými hlasmi prítomných  
Program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 

1. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2017 
2. Zmena rozpočtu Obce rok 2016, Opatrenie č. 4/2016 
3. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
4. VZN č. 133/16 o stanovení miestnych daní a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
5. VZN č. 134/2016, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
6. VZN č. 135/2016 o dani z nehnuteľností a o dani za psa 
7. VZN č. 136/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a ŠZ 
8. VZN č. 137/2016 o príspevku pri narodení dieťaťa 
9. VZN č. 138/2016 o sociálnej pomoci 
10. Rôzne  

 
1.Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2017 
Rozpočet Obce Veľké Rovné bol predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej tabuli 
k pripomienkovaniu. 
Hlasovanie č. 153 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 147/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 na rok 
2017 po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky neboli 
podané a na doporučenie  kontrolóra obce.  
Celkové príjmy 2,106 200 € a celkové výdavky 2, 105 220 €. 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice.  
Zároveň OZ berie na vedomie Programový rozpočet obce na roky 2018-2019. 
 
2. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné rok 2016, Opatrenie č. 4/2016 
Predsedajúci  vysvetlil  zmenu rozpočtu Obce, Opatrenie č. 4/2016. 
Hlasovanie č. 154 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 148/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu Obce na rok 2016, Rozpočtovým opatrením  
č. 4/2016. 
Zmena rozpočtu na rok 2016, RO č. 4/2016 je priložená k originálu tejto zápisnice.  
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3. 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 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok v súlade so zákonom 
o účtovníctve. 
Hlasovanie č. 155 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 149/10/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka, licencia 
SKAU č. 713 k 31.12.2015 k účtovnej závierke   obce Veľké Rovné, tak ako ju predložil dňa 17.10.2016. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
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 preložil Ing. Jozef Majchrák dňa 
17.10.2016. Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
4. VZN č. 133/2016 o stanovení miestnych daní a o miestnom poplatku za komunálne odpady  
     a drobné stavebné odpady  
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN o stanovení miestnych daní a ... prijalo  
Hlasovanie č. 156 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 150/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 133/2016 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Nariadenie obce je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
5.VZN č. 134/2016, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné    
   odpady 
 Starosta obce informoval poslancov ,že miestny poplatok za komunálne odpady.... je na úrovni roka 
2016. 
Hlasovanie č. 157 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 151/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 134/2016, ktorým sa upravuje miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy č. 1,2,3. 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
6. VZN č. 135/2016 o dani z nehnuteľností a o dani za psa 
   Daňové oddelenie predložilo  Návrh na VZN o dani z nehnuteľností a o dani za psa pre rok 2017. 
Hlasovanie č. 158 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 152/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 135/2016 o dani z nehnuteľností a o dani za psa  na 
kalendárny rok 2017.     Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
7. VZN č. 136/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a ŠZ 
    Prednosta úradu predložil Návrh  VZN č. 136/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
    dieťa a žiaka  MŠ a ŠZ. 
Hlasovanie č. 159 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 153/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 136/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka MŠ a ŠZ.  
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
8. VZN č. 137/2016 o príspevku pri narodení dieťaťa a pri nástupe na povinnú školskú dochádzku 
    Sociálne oddelenie predložilo Návrh  VZN o príspevku pri narodení dieťaťa a jednorázovom  
    príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.  
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Hlasovanie č. 160 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 154/10/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 137/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa 
a jednorázovom príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku obyvateľom obce Veľké 
Rovné.  
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
9. VZN č. 138/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci  obyvateľom obce v čase hmotnej núdze  
    a v čase  náhlej núdze  
  Sociálne oddelenie predložilo Návrh VZN č. 138/2016 o poskytovaní   sociálnej pomoci v čase    
  hmotnej núdze a v čase náhlej núdze. 
Hlasovanie č. 161 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 155/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 138/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce  
Veľké Rovné v čase hmotnej núdze a v čase náhlej núdze.  
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
10.Rôzne 
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ...   ZŠ s MŠ  SUT Veľké Rovné 302 
     ZŠ s MŠ  SUT Veľké Rovné  predložila  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch ....  
     v šk. roku 2015/2016. 
Hlasovanie č. 162: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 156/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy v šk. roku 2015/2016  ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 tak ako bola predložená. 
2. Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ V.Rovné - Ivor 1422 
     ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 predložila Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej   
     činnosti ZŠ Veľké Rovné Ivor , šk. rok 2015/2016. 
Hlasovanie č. 163 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 157/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Veľké Rovné - 
Ivor 1422 za školský rok 2015/2016 tak ako bola predložená . 
3. Zrušenie ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 
    Predsedajúci informoval o zrušení školy z ekonomických dôvodov. Poslanci boli priebežne    
    informovaní  o situácii počas celého volebného obdobia. Po rozsiahlej diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 164 :  za zrušenie školy   : 10 poslancov 
                                   proti : 1 poslanec Alojz Gumančík 
Uznesenie 158/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zriaďovateľa na vyradenie Základnej školy Veľké Rovné – Ivor 
1422, IČO: 037 809 822 a jej školských zariadení Školského klubu detí a Centra voľného času zo siete 
škôl a školských zariadení k 30.6.2017 s následným zrušením školy z ekonomických dôvodov, ktoré sú 
spôsobené výrazným znížením počtu žiakov a naplnenosti tried uvedenej školy a negatívnym 
výhľadom ďalšieho  vývoja naplnenosti tried. 
Výchova, vzdelávanie a stravovanie žiakov zrušenej školy bude zabezpečené v Základenej škole 
s Materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302. 
4. Kúpna zmluva Obec Veľké Rovné – Ľubomír Mužila Veľké Rovné   322 
    Predsedajúci informoval poslancov o Kúpnej zmluve medzi Obcou Veľké Rovné a Ľubomírom  
   Mužilom Veľké Rovné 322.  
Hlasovanie č. 165 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 159/10/7 
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu medzi : Obcou Veľké Rovné a Ľubomír Mužila Veľké 
Rovné 322, ktorej predmetom je kúpa pozemku parc.č. CKN 678/5-zastavané  plochy a nádvoria 
o výmere 93 m2, za cenu 1 €.       Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
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5. Komunitný plán sociálnych služieb 
    V zmysle Zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách   bol predložený Komunitný plán obce, pomocou  
    ktorého môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb v našej obci . 
Hlasovanie č. 166 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 160/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný  plán sociálnych služieb obce Veľké Rovné 2016-2021 tak, 
ako bol predložený.       Komunitný plán obce je priložený k originálu tejto zápisnice.  
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ 
     Prednosta úradu predložil Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie č. 167 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 161/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ, tak ako boli predložené. 
Zásady odmeňovania ... sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
7. Predaj pozemku pod BD ( za čerpacou stanicou) 
    Predaj pozemku pod Bytový dom  za čerpacou stanicou, o ktorý prejavila záujem i  spoločnosť BAU   
    cargo, s.r.o. Žilina ,bola  listom k 738/14 stiahnutá dňa 2.12.2016. 
Hlasovanie č. 168 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 162/10/7 
Predaj pozemku pod BD (za čerpacou stanicou) sa odkladá. 
8. Žiadosť o prenájom časti obecných pozemkov : Bc. K.Pavelčík, V.Rovné 213 
     Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 657/16) Bc.  K.Pavelčík, V.Rovné 213 o prenájom  
     častí obecných pozemkov.  
Hlasovanie č. 169 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 163/10/7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 657/16) Bc.Karol Pavelčík, V.Rovné 213 
prenájom častí obecných pozemkov.  
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2017 
     Kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 
Hlasovanie č. 170 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 164/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2017, tak 
ako bol predložený.       Plán kontrolnej činnosti je priložený k originálu tejto zápisnice.  
10.Nedoplatky na odpis rok 2016 
Oddelenie daní predložilo Návrh na odpis nedoplatkov v roku 2016. 
Hlasovanie č. 171 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 165/10/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nedoplatky na odpis rok 2016 v celkovej sume 176,37 € . 
Informácie: 
Predsedajúci informoval o Zák. 477/2015 Z.z. o miestnom poplatku  za rozvoj  ... o asfaltovaní ciest 
v obci. 
Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
Overovatelia :        Ing. František Kmecík                                                 Zuzana Ohrádková 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                             Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                     prednosta úradu 


