
 

 

Zápisnica  
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 20.júna 2018 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom -ústredí 
 
Prítomní :  Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak, Ing. Juraj Bachroník, 
                    Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík,  Ladislav Chabroň, 
                    Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková,  
                    Ing. Juraj Kulík 
 
Neprítomný ospravedlnený :  Alojz Gumančík  
 
Program 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov 
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných   9  poslancov, 1 poslanec zložil zákonom predpísaný 
sľub,  1 poslanec ospravedlnený je PN,takže zasadnutie je uznášania schopné. 
Na zasadnutí  bola prítomná Mgr. Alena Hujová, Eurodotácie Žilina, ktorá vysvetlila princíp verejného 
obstarávania . 
 
Overovatelia zápisnice :  Ing. Pavel Gabrík, Ing. František Kmecík 
 
Hlasovanie č. 254 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 

1. Sľub poslanca OZ, určenie zástupcu starostu obce, doplnenie komisií pri OZ 
2. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2017 
3. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné , Rozpočtové opatrenie č. 2/18 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018 
5. Komunitný plán sociálnych služieb 
6. Nákup dodávkového automobilu 
7. FS Rovňan finančný príspevok na rok 2018 
8. TJ Štart Veľké Rovné finančný príspevok na II. polrok 2018 
9. Roman Škulavík Veľké Rovné 541 : Žiadosť o odkúpenie podielu pozemku vo vlastníctve Obce 

Veľké Rovné 
10. Martin Hrmel Veľké Rovné 669 : Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve Obce V.Rovné 
11. Jozef Holý Veľké Rovné 1300 : Žiadosť o odkúpenie pozemku z vlastníctva Obce V.Rovné 
12. OZ SiruS-STAR, Dolný Hričov : Žiadosť poskytnutie dotácie 

 
 

1.  Sľub poslanca OZ, určenie zástupcu obce a doplnenie komisií OZ 
Alojz Škrkoň  dňa 15.5.2018, listom č.j. 304/18 vzdal sa mandátu poslanca OZ zo zdravotných 
dôvodov.  
Podľa výsledkov z volieb 15.11.2014 ďalší v poradí s najvyšším počtom hlasov je Ing. Juraj Kulík.  
Hlasovanie č. 255 :    zdržal sa : Ing. Juraj Kulík,  za :  ostatní prítomní poslanci 
Uznesenie  241/16/7 
Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložil Ing. Juraj Kulík. 
Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.  
Podľa § 13, § 15 Zák. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, úplné znenie boli zriadené orgány obecnej 
samosprávy: 
Starosta obce určil zástupcu starostu obce :  Ing. Pavel Gabrík 
Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca   Ing. Pavla Gabríka  zvolávaním a vedením 
zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 
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Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje doplniť  :  Komisiu investično-rozvojová, ekonomická, pre verejné 
súťaže, inventarizačná, škodová , skartačná  - člena komisie : Ing. Juraj Kulík 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplniť do komisie podľa Zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcionárov v zložení podľa Čl. 7, ods. 5, písm.  a/  
predsedu komisie :  Ing. Juraj Kulík 
 

2. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2017, Stanovisko HK obce  
Záverečný účet Obce Veľké Rovné bol  predložený poslancom a v zákonnej lehote vyvesený 
na úradnej tabuli obce.  

Hlasovanie č. 256 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  242/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Záverečný účet  Obce Veľké Rovné za rok 2017, 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. 
Výsledok hospodárenia za rok 2017 je prebytok rozpočtu obce vo výške 102 428,29 €. 
Prebytok rozpočtu zistený podľa ust. § 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  sa upravuje o : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9 566 € a to na :   

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9 566 € 
Prebytok rozpočtu  v sume 92 862,29 € zistený podľa ust. § 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu  ........... 92 862,29 €  
Zostatok finančných operácií  podľa § 15, ods. 1, písm. c/ Zák. 583/2004 Z.z o rozpočtových 
pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume 293 480,08 navrhujeme použiť na  

- tvorbu rezervného fondu               293 480,08 € 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 
386 342,37 €. 
Rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky , splátky úveru a odstránenie havarijného stavu 
majetku obce. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu  
Obce za rok 2017.         Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
   3. Zmena Rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 2/18 
       Prednosta úradu v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil úpravu rozpočtu obce na rok 
2018, rozpočtovým opatrením č. 2/2018. 
Hlasovanie č. 257 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  243/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné  na rok 2018, Rozpočtovým 
opatrením č. 2/2018. 
Schválené  Rozpočtové opatrenie č. 2/18 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 

4.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018 
Hlavný kontrolór obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 
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Hlasovanie č. 258 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  244/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018 tak ako bol 
predložený.    Plán  kontrolnej činnosti  je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

5. Komunitný  plán sociálnych služieb 
Sociálne oddelenie predložilo návrh Komunitného  plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 
2018-2022. 

Hlasovanie č. 259 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  245/16/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný  plán  rozvoja sociálnych služieb na roky 2018-2022, tak 
ako bol predložený. 
Komunitný  plán  je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

6. Nákup dodávkového automobilu 
Predsedajúci predložil požiadavku na nákup dodávkového automobilu pre potreby obecného 
úradu.  

Hlasovanie č. 260 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  246/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje nákup dodávkového automobilu  zn. Dácia  Dokker do sumy cca 
15 000 € vrátane všetkých poplatkov, formou leasingu.  
 

7.  FS Rovňan: Žiadosť (č. 365/18) o finančný príspevok na rok 2018 
FS Rovňan predložil žiadosť (č. 365/18) o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018. 

Hlasovanie č. 261 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  247/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti (č. 365/18) FS Rovňan finančný príspevok na rok 
2018 vo výške  4 000 €. 
 

8. TJ Štart Veľké Rovné: Žiadosť ( č.366 /18) o finančný príspevok na II. polrok 2018 
                                        Žiadosť (č. 367/18) o príspevok na rekonštrukciu prístrešku 

Hlasovanie č. 262 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  248/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti ( č.  366 /18) TJ Štart Veľké Rovné finančný 
príspevok na II. polrok 2018 vo výške   4 000 € 
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 367/18) TJ Štart  finančný príspevok 
na rekonštrukciu prístrešku vo výške  3 000 €. 
 

9.  Roman Škulavík Veľké Rovné 541 : Žiadosť o odkúpenie pozemku z vlastníctva Obce Veľké 
Rovné  
Roman Škulavík požiadal listom č.j. 195/18 o odkúpenie pozemku z vlastníctva Obce V.Rovné. 

Hlasovanie č. 263 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  249/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  odkladá  žiadosť (č. 195/18) Roman Škulavík Veľké Rovné 541  o odpredaj 
pozemku  CKN  parc.č. 214 a CKN parc.č. 216  na LV č. 2278 v kat. území Veľké Rovné z vlastníctva 
Obce Veľké Rovné. 
Obecné zastupiteľstvo poveruje prednostu úradu, aby do ďalšieho zasadnutia  OZ zistil všetky 
skutočnosti  k vlastníctvu  domu č.456 . 
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10.  Martin Hrmel, Veľké Rovné 669 : Žiadosť (č. 240/18) o prenájom pozemku vo vlastníctve  

                Obce Veľké Rovné  
                Martin Hrmel požiadal listom č.j. 240/18 o prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Veľké  
                Rovné. 
Hlasovanie č. 264 : všetkými hlasmi  prítomných 
Uznesenie  250/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   na základe žiadosti (č. 240/18) Martin Hrmel Veľké Rovné 669 
prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Veľké Rovné, parc.č. CKN 6331, na LV č. 2757 o výmere 
364 m2 v kat. území Veľké Rovné za cenu   1 €/rok, s podmienkou udržiavania pozemku v zmysle 
zákona.    Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

11.  Jozef Holý Veľké Rovné 1300 : Žiadosť (č. 279/18) o odkúpenie pozemku z vlastníctva Obce  
                Veľké Rovné 
                Jozef Holý požiadal listom č.j. 279/18 o odkúpenie pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné. 
Hlasovanie č.  265 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  251/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti (č. 279/18) Jozef Holý Veľké Rovné 1300 nájom 
pozemku parc. Č. CKN 14178/1, TTP o výmere 691 m2, na LV č. 2757 kat. územie Veľké Rovné 
z vlastníctva Obce Veľké Rovné za cenu   1€/rok s podmienkou udržiavania pozemku v zmysle zákona.   
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
 

12. SiriuS-STAR, o.z. Dolný Hričov  : Žiadosť (č. 346/18) o poskytnutie dotácie na zakúpenie  
               špeciálneho kočíka pre Moniku. 
               Občianske združenie SiriuS-STAR Dolný Hričov požiadali listom č.j. 346/18 o poskytnutie  
               dotácie na zakúpenie špeciálneho kočíka pre Moniku. 
Hlasovanie č. 266 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  252/16/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  na základe žiadosti ( č. 346/18) SiriuS-Star, o.z. Dolný Hričov  
finančný príspevok na nákup špeciálneho kočíka pre Moniku vo výške  100 €. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 

13. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu obce  k 31.12.2017 
Poslanci boli prezenčne pre rozsiahlosť spisu oboznámení s Hodnotiacou správou plnenia 
programového rozpočtu .  

Hlasovanie č. 267 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 253/16/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu obce 
k 31.12.2017.       Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
Záver 
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil . 
 
 
Overovatelia :   Ing. Pavel Gabrík                                                                    Ing.František Kmecík 
 
Zapísala: Hnidzíková 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                              Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                                                       prednosta úradu 


