
Zápisnica 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 7. marca 2018 

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, Ladislav Chabroň,  
                    Ing. František Kmecík,   Jozef Milučký,  Mgr. Mária Pacíková ,   
 
Neprítomní ospravedlnení :  Zuzana Ohrádková, Alojz Gumančík, Alojz Škrkoň 
 
Program 
Na úvod zasadnutia požiadal predsedajúci o doplnenie 18. bodu programu : Žiadosť PZ Kyčera 
o finančný príspevok.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta , ktorý privítal prítomných poslancov 
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, 3 poslanci ospravedlnení, takže 
zasadnutie je uznášania schopné.   
 
Overovatelia zápisnice : Ivan Frolo, Mária Gabajová 
 
Hlasovanie č. 235 : všetkými hlasmi prítomných  
Program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený a doplnení o 18. bod programu. 
 

1. Zmena Rozpočtu Obce Veľké Rovné , Rozpočtové opatrenie č.1/18 
2. Voľba hlavného kontrolóra obce 
3. Správa o kontrolnej činnosti HK Obce za rok 2017 
4. Schválenie výstavby MŠ + financovanie 
5. Schválenie objemu asfaltovania MK a financovania 
6. Schválenie opravy budovy Požiarnej zbrojnice 
7. Schválenie projektov v oblasti športu 
8. Schválenie štúdie „Námestie“ 
9. Renome real, s.r.o. Žilina žiadosť o zmenu spoločnosti pri kúpe nehnuteľnosti 
10. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 
11. TJ Štart Veľké Rovné žiadosť o dotáciu na I. polrok 2018 
12. TJ Štart Veľké Rovné žiadosť o schválenie spoluúčasti pri projekte „Rekonštrukcia šatní ... 
13. DHZ Veľké Rovné žiadosť o finančný príspevok na rok 2018 
14. ŠRK FIT Veľké Rovné žiadosť o finančný príspevok 
15. ZO SZZ Veľké Rovné  žiadosť o finančný príspevok 
16. Obecná knižnica Veľké Rovné žiadosť o finančný príspevok 
17. Zápis kroniky rok 2017 
18. PZ Kyčera žiadosť o finančný príspevok  

 
1. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 1/18 

Prednosta  vysvetlil zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 
Hlasovanie č. 236: všetkými hlasmi prítomných   

Uznesenie  223/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  Zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie 
č. 1/18.      Schválené RO  č.1/18  je priložené k originálu tejto zápisnice. 
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2.  Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18a ods. 2 Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyhlásilo voľby HK obce Veľké Rovné na deň 7.3.2018, uznesením 
215/14/7 zo dňa 13.12.2017. Prihlásili sa 2 účastníci, ktorí splnili stanovené podmienky pre 
účasť vo výberovom konaní a boli pozvaní  a prítomní na zasadnutí  OZ dňa 7.3.2018. 
Účastníci prezentovali  svoju predstavu práce HK a po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 237: všetkými hlasmi prítomných 

Uznesenie  224/15/7 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje počtom hlasov do funkcie HK obce :  
Ing. Daniel Charbuliak – počet hlasov  8 poslancov 
Bc. Jozefa Šípková -  počet hlasov  O poslancov 
 podľa § 18a, § 18 c  Zák. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov s úväzkom 0,15/ 6 hodín mesačne 
s platom  v zmysle zákona.   
 
         3. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2017 
             Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti Obce Veľké Rovné  za rok  
             2017.  
Hlasovanie č. 238 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  225/15/7 
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti HK Obce Veľké Rovné za rok 2017. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

4. Schválenie výstavby MŠ + financovanie 
                   Predsedajúci informoval o projekte prístavba a nadstavba budovy jedálne na MŠ.  
     Hlasovanie č.239: všetkými hlasmi prítomných   
Uznesenie  226/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  Správu starostu obce k situácii v súvislosti s projektom 
prístavba a nadstavba budovy jedálne na MŠ pre kapacitu 2 triedy – 40 detí. 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje realizáciu projektu prístavba a nadstavba budovy jedálne na MŠ, 
financovanie projektu do výšky 450 tis. € prijatím investičného úveru a poveruje starostu obce 
v rámci zabezpečenia tohto projektu  zabezpečiť proces verejného obstarávania, jednaním s bankami 
o investičný úver a realizáciu projektu . 
 
             5. Schválenie objemu asfaltovania  MK  a financovania 
                  Starosta informoval o situácii s projektom rekonštrukcia MK. 
Hlasovanie č. 240 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  227/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu starostu obce k situácii s projektom rekonštrukcia 
MK. 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje realizáciu projektu podľa predloženého zoznamu jednotlivých častí 
určených na realizáciu rekonštrukcie asfaltovaním vo výške 230 tis. € z vlastných zdrojov a poveruje 
starostu  obce zabezpečiť k tomuto projektu proces verejného obstarávania a realizáciu projektu 
vrátane financovania.  
 
            6. Schválenie opravy budovy Požiarnej zbrojnice 
                Predsedajúci  informoval  o žiadosti na poskytnutie dotácie z MV vyhlásené Prezídiom HaZZ  
               na rekonštrukciu budovy DHZ Veľké Rovné . 
Hlasovanie č. 241 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 228/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu starostu obce  o žiadosť na poskytnutie dotácie 
z Ministerstva vnútra, vyhlásené Prezídiom HaZZ na Rekonštrukciu budovy DHZ Veľké Rovné. 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie, zároveň schvaľuje  formu 
financovania vo výške 30 000 € dotácia + 5 % vlastné zdroje. Poveruje starostu obce zabezpečiť 
zhotovenie projektu a podanie žiadosti o dotáciu na MV. 
 
               7. Schválenie projektov v oblasti športu 
                   Starosta informoval o možnosti podania žiadosti o dotáciu v oblasti športu. 
Hlasovanie č. 242 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  229/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu starostu obce o predložení žiadostí o poskytnutie 
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  financovanie 
 a/projektu výmeny trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ vo výške 29 000 € , z toho 15 000 € 
dotácia, 14 000 € vlastné zdroje, 
 b/ projektu výstavby detského ihriska s umelou trávou na sídlisku v obci vo výške 17 720 €, z toho 
13 000 € dotácia a 4 720 € vlastné zdroje, 
 c/ nákupu športovej výbavy a zariadenia pre ZŠ vo výške 9 000 €, z toho 8 240 € dotácia a 760 € 
vlastné zdroje.  
 8. Schválenie štúdie „Námestie“ 
      Predsedajúci informoval  o projekte  Námestie vo Veľkom Rovnom – ú a o financovaní  projektu. 
Hlasovanie č. 243 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  230/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu starostu obce o projekte na výstavbu Námestie vo  
Veľkom Rovnom –ústredí. 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje realizáciu projektu Námestie vo Veľkom Rovnom ústredí v objeme 
150 000 € so zabezpečením financovania z vlastných zdrojov. Poveruje starostu obce zabezpečiť 
proces verejného obstarávania a realizáciu projektu. 
      9. Renome Real, s.r.o. ŽA : Žiadosť (č. 132/18) o zmenu spoločnosti pri kúpe nehnuteľnosti 
          Renome  real, s.r.o. Žilina požiadal  o zmenu spoločnosti pri kúpe nehnuteľnosti . 
Hlasovanie č. 244 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  231/15/7 
Obecné zastupiteľstvo   odkladá  žiadosť  (č. 132/18) Renome Real, s.r.o. Žilina zmenu na spoločnosť  
s názvom RENOME Veľké Rovné, s.r.o.   
 
         10. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  Návrh na vyradenie  
                Základná škola vo Veľkom Rovnom predložila Návrh na vyradenie DDM vo výške 12 461,29 € 
                DM vo výške 7 773,43 €, Školská jedáleň  DDM vo výške 698,13 € a DM vo výške 73,79 €,  
               spolu celkom 21 006,64 €.                Hlasovanie č. 245 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  232/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe Návrhu ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné vyradenie majetku 
v celkovej hodnote : 21 006,64 € 
 
     11. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť (č. 61/18) o dotáciu na 1. polrok 2018 
             TJ Štart Veľké Rovné predložila žiadosť (č. 61/18) o dotáciu na 1. polrok 2018. 
Hlasovanie č. 246 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 233/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti ( č. 61/18) TJ Štart Veľké Rovné dotáciu na  
1. polrok 2018 vo výške  4 000 €. 
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    12. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť (č. 62/18) o schválenie spoluúčasti pri projekte   
             „Rekonštrukcia šatní a zázemia TJ Štart Veľké Rovné „ 
               TJ Štart  žiadosťou (č. 62/18) požiadal o spoluúčasť pri projekte „Rekonštrukcia šatní  
               a zázemia TJ Štart Veľké Rovné „             Hlasovanie : 247  všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  234/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  odkladá žiadosť  (č. 62/18) TJ Štart Veľké Rovné spoluúčasť pri projekte 
„Rekonštrukcia šatní a zázemia TJ Štart Veľké Rovné „ .  
Zároveň schvaľuje finančný príspevok vo výške 1 500 € na prístrešok.  
        13. DHZ  Veľké Rovné : Žiadosť (č. 87/18) o finančný príspevok na rok 2018 
               DHZ Veľké Rovné požiadal žiadosťou (č. 87/18) o finančný príspevok na rok 2018. 
Hlasovanie č. 248 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  235/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti  (č. 87/18) DHZ Veľké Rovné finančný príspevok  
na rok 2018 vo výške   600 €  
     14. ŠRK FIT Veľké Rovné : Žiadosť  (č. 125/18) o poskytnutie finančného príspevku 
            ŠKR FIT Veľké Rovné žiadosťou (č. 125/18) požiadal o finančný príspevok . 
Hlasovanie č. 249 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 236/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti (č. 125/18) ŠRK FIT Veľké Rovné  finančný 
príspevok vo výške 500 €.   
Zároveň schvaľuje   pre Jakuba Horčičiaka, člena klubu, ... finančný príspevok  vo výške  500 € . 
     15. ZO SZZ Veľké Rovné : žiadosť ( č. 133/18) o dotáciu na rok 2018 
             Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov požiadala (žiadosť č. 133/18) o dotáciu  
            pre rok 2018.                      Hlasovanie č. 250 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 237/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti (č. 133/18) ZO SZZ Veľké Rovné dotáciu na rok 
2018 vo výške  1000 €.  
       16.Obecná knižnica Veľké Rovné : Žiadosť (č. 128/18) o finančný príspevok 
            Knihovníčka obce Mgr. Beranová požiadala pre Obecnú knižnicu  (žiadosť č. 128/18) o finančný  
            príspevok na nákup kníh do knižnice. 
Hlasovanie č. 251 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 238/15/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti (č. 128/18) Obecná knižnica Veľké Rovné 
finančný príspevok vo výške 500 € na nákup kníh.  
           17.Zápis kronika „ROK 2017“ 
                Kronikárka obce predložia Návrh na zápis kroniky ROK 2017. 
Hlasovanie č. 252 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 239/15/7  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Zápis kronika „ROK 2017“ tak ako bol predložený kronikárkou obce.  

18. PZ Kyčera : Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory 
PZ Kyčera požiadalo o finančný príspevok pre rok 2018. 
Hlasovanie č. 253 : všetkými hlasmi prítomných  

Uznesenie 240/15/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PZ Kyčera finančný príspevok vo výške 1 000 €. 
Záver 
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
Zapísala: Hnidzíková 
Overovatelia :    Ivan Frolo                                                                     Mária Gabajová                               
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                     Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                              prednosta úradu 


