Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 13.12.2017
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Bc. Jozefa Šípková, Ing.Juraj Bachroník,
Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký,
Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková,
Neprítomní ospravedlnení : Alojz Gumančík, Alojz Škrkoň
Neprítomný neospravedlnený : Mária Gabajová
Program :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, 2 poslanci ospravedlnení , 1 poslanec
neospravedlnený, teda zasadnutie je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice : Zuzana Ohrádková, Ing. Juraj Bachroník
Na návrh starostu obce bol program 14. zasadnutia OZ doplnený o bod 11. Schválenie odmeny
zástupcovi starostu obce.
Hlasovanie č. 223 : všetkými hlasmi prítomných
Program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený a doplnený o 11.bod programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 4/2017
Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2018
Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné
VZN č. 140/17 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018
VZN č. 141/17, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady ... pre rok 2018
VZN č. 142/17 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na rok 2018
VZN č. 143/17 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a ŠZ
Vyradenie starého opotrebovaného majetku zo ZŠ Veľké Rovné-Ivor 1422
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
Schválenie odmeny zástupcovi starostu obce

1. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 4/2017
Prednosta vysvetlil zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 4/2017
Hlasovanie č. 224 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 212/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu Rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2017, Rozpočtovým
opatrením č. 4/2017.
Zmena rozpočtu na rok 2017, RO č. 4/17 je priložené k originálu tejto zápisnice.
2.Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2018
Rozpočet Obce Veľké Rovné bol predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej
tabuli obce k pripomienkovaniu.
Hlasovanie č. 225 : všetkými hlasmi prítomných
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Uznesenie 213/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 na rok
2018 po tom , čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky neboli
podané a na doporučenie hlavného kontrolóra obce.
Celkové príjmy 2,504 493 € a celkové výdavky 2,462 500 €
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 2019-2020.
3. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
Nezávislý audítor predložil sprvu s konštatovaním, že účtovná závierky poskytuje pravdivý
a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia za rok
v súlade so zákonom o účtovníctve.
Hlasovanie č. 226 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 214/14/7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka , licencia
SKAU č. 713 k 31.12.2016 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju predložil dňa 10. októbra
2017. 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 predložil Ing. Jozef Majchrák dňa
10.októbra 2017. Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
4.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné
V súlade s § 18a, ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
navrhuje sa vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 7.3.2018 o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.
Hlasovanie č. 227 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 215/14/7
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18a, ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné na deň
7.3.2018 o 15.00 hod v zasadacej miestnosti OcÚ vo Veľkom Rovnom , pričom voľba sa uskutoční
v rámci programu zasadnutia OZ.
Kandidát na funkciu HK obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 20.2.2018 do
15.00 h na adresu : Obec Veľké Rovné – Obecný úrad 013 62 Veľké Rovné č. 1621 v zalepenej obálke
s označením : „Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné „ – NEOTVÁRAŤ.
Predpoklady na výkon funkcie, náležitosti prihlášky a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
obce tvoria prílohu tejto zápisnice.
5. VZN č. 140/17 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN o stanovení miestnych daní .... a prijalo
Hlasovanie č. 228 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 216/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 140/17 o stanovená miestnych daní a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.
Nariadenie obce je priložené k originálu tejto zápisnice.
6. VZN č. 141/17 , ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre rok 2018
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Poplatok za vývoz TKO pre rok 2018 zostáva na úrovni roka 2017.
Hlasovanie č. 229 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 217/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 141/17, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy č. 1, 2, 3 .
Schválené nariadenie spolu s prílohami je priložené k originálu tejto zápisnice.
7. VZN č. 142/17 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na rok 2018
Daňové oddelenie predložilo Návrh na VZN o dani z nehnuteľností a o dani za psa pre rok
2018.
Hlasovanie č. 230 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 218/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 142/17 o dani z nehnuteľností a o dani za psa pre rok 2018.
8. VZN č. 143/17 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a ŠZ
Prednosta úradu predložil Návrh VZN č. 142/17 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa a žiaka materskej školy a školského zariadenia.
Hlasovanie č. 231: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 219/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 143/17 o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa a žiaka MŠ
a ŠZ.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
9. Vyradenie starého opotrebovaného majetku zo ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422
Ekonomické oddelenie predložilo Návrh na vyradenie drobného a dlhodobého majetku ZŠ
Ivor. DM evidovaný na podsúvahovom účte v hodnote 42 177,19 € bol zaradený do majetku
ZŠ ústredie, majetok vo výške 16 342,45 € navrhuje vyradiť pre opotrebovanie
a nepoužiteľnosť. DHM vo výške 10 181,63 € bol zaradený do DM ZŠ ústredie a majetok vo
výške 29 581,53 navrhuje sa pre morálne opotrebenie a nepoužiteľnosť vyradiť.
Hlasovanie č. 232 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 220/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie starého opotrebovaného majetku zo Základnej školy
Veľké Rovné –Ivor 1422 drobný majetok vo výške 16 342,45 € a DHM vo výške29 581,53 € , tak ako
bol predložený zoznam ekonomickým oddelením.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Hlasovanie č. 233 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 221/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
tak ako bol predložený.
Plán KČ je priložený k originálu tejto zápisnice.
11.Schválenie odmeny zástupcovi starostu obce
Na návrh starostu obce bol doplnený bod programu č. 11/ Schválenie odmeny
zástupcovi starostu obce.
Hlasovanie č. 234 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 222/14/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu zástupcovi starostu obce, nakoľko zastupoval 4 mesiace
počas PN starostu obce vo výške 500 €/mesiac.
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Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala : Hnidzíková

Overovatelia : Zuzana Ohrádková

Ing. Juraj Bachroník

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

