Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné VIII. volebného obdobia dňa 10.12.2018
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak,
Ing. Juraj Bachroník, Juraj Čvapek, Ivan Frolo, Veronika Fuljerová, Ing. Pavel Gabrík,
Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová, Zuzana Ohrádková,
Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný
Program :
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva VIII.volebného obdobia otvoril a viedol p. starosta, ktorý
vystúpil ako novozvolený starosta obce, poďakoval za podporu pri voľbách, ubezpečil poslancov , že
i naďalej bude pracovať pre všetkých občanov našej obce, zveľaďovať ju a vyslovil presvedčenie, že
i s novými poslancami chce spolupracovať tak dobre ako to bolo i v minulosti. Poprial im veľa zdravia,
úspechov v ich náročnej práci. Ďalej konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov, takže
zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Juraj Bachroník a Juraj Čvapek
Hlasovanie č. 1 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1. Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, vytvorenie orgánov obecnej
samosprávy a poradných orgánov obecného zastupiteľstva
2. Úprava rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2018, Rozpočtové opatrenie č. 4/18
3. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2019
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
5. Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017.
6. VZN č. 144/18 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7. VZN č. 145/18 , ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. VZN č. 146/18 o dani z nehnuteľností a o dani za psa
9. VZN č. 147/18 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné
10. Športcentrum Žilina : Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
11. Roman Kanis a manž. V.Rovné338 : Žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemku
12. Jozef Adamusík a manž. V.Rovné 332 : Žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemku
1. Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, vytvorenie orgánov obecnej
samosprávy a poradných orgánov obecného zastupiteľstva, schválenie platu starostu
obce
Na zasadnutí sa zúčastnil p. Tabaček, predseda miestnej volebnej komisie, ktorý odovzdal
p. starostovi Osvedčenie o zvolení za starostu obce a zároveň aj Osvedčenie o zvolení za
poslancov Obecného zastupiteľstva obce.
Hlasovanie č. 2 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 1/1/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva, zároveň berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Jozef Mičieta zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce. Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.
Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľúb poslanca obecného
zastupiteľstva :
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Ing. Bachroník Juraj, Čvapek Juraj, Frolo Ivan, Fuljerová Veronika, Ing. Gabrík Pavel, Gumančík Alojz,
Ing. Kulík Juraj, Mehešová Veronika, Ohrádková Zuzana, Mgr. Pacíková Mária, Mgr. Ráztočný Jozef.
Sľub je priložený k originálu tejto zápisnice.
Zároveň Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Pavla Gabríka zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva 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.
Vytvorenie orgánov obecnej samosprávy a poradných orgánov obecného zastupiteľstva
Uznesenie 2/1/8
Podľa § 13, § 15 Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení – úplné znenie boli zriadené orgány obecnej
samosprávy takto :
Starosta obce určil zástupcu starostu obce : Ing. Pavel Gabrík
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich : Mgr. Mária Pacíková, Ing. Pavel Gabrík
Zároveň schvaľuje sobášne dni : štvrtok, sobota
Schvaľuje sobášne miestnosti: zasadačka Obecného úradu v Obecnom dome č. 1621
zasadačka v Múzeu Drotárie Veľké Rovné č. 1620
Obecné zastupiteľstvo vytvára komisie v zložení :
Sociálna komisia : predseda komisie: Zuzana Ohrádková
Členovia : Veronika Fuljerová, Alojz Gumančík
Komisia investično-rozvojová, ekonomická, pre verejné súťaže, inventarizačná, škodová a skartačná :
Predseda komisie : Ivan Frolo
Členovia : Ing. Juraj Bachroník, Juraj Čvapek
Komisia pre riešenie sťažností občanov voči predstaviteľom obecnej samosprávy:
Predseda komisie : Ing. Pavel Gabrík
Členovia : Mgr. Jozef Ráztočný
Komisia na ochranu majetku obyvateľov pred povodňami : člen komisie : Ing. Pavel Gabrík
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu podľa Zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcionárov v zložení podľa čl. 7, ods. 5, písm. a/:
Predseda komisie : Ing. Juraj Bachroník
Členovia : Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová
Hlasovanie č.3 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 3/1/8
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ Zák. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje plat starostu obce určený podľa Zák. 320/2018 Z.z. , ktorým sa mení
a dopĺňa Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške základného platu stanoveného zákonom
zvýšeného o 60 % s účinnosťou od 1.12.2018. Celková hrubá výška platu starostu obce predstavuje
3 679 € (priemerná mzda v NH 954 € x koeficient podľa počtu obyvateľov 2,41x zvýšenie 1,6)
2. Úprava rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 4/18
Prednosta predložil Úpravu rozpočtu na rok 2018, Rozpočtovým opatrením č. 4/2018.
V súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje rozpočet obce na rok
2018 Rozpočtovým opatrením č. 4/2018, ktorým dochádza k zmenám príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu.
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Hlasovanie č. 4 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 4/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Rozpočtu na rok 2018, Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
Celkové príjmy po RO predstavujú 2,292 312 €
Celkové výdavky po RO predstavujú 2,252 491 €
Rozpočtové opatrenie č. 4/18 je priložené k originálu tejto zápisnice.
3. Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet bol predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej tabuli
k pripomienkovaniu.
Hlasovanie č. 5: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 5/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 na rok
2019 po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky neboli
podané a na doporučenie kontrolóra obce.
Bežné príjmy vo výške
1,783 670 €
Príjmy z finančných operácií
600 000 €
Príjmy z rozpočtových organizácií
70 000 €
Bežné výdavky vo výške
1,778 940 €
Kapitálové výdavky vo výške
569 000 €
Výdavkové finančné operácie
48 600 €
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 rok 2020-2021.
4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Hlasovanie č. 6: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 6/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
tak ako bol predložený. Schválený Plán kontrolnej činnosti .... je priložený k originálu tejto zápisnice.
5.

Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017
Nezávislý audítor Ing. Jozef Majchrák predložil Správu z auditu účtovnej závierky
a Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017.
Hlasovanie č. 7: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 7/1/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. J. Majchráka , licencia
SKAU č. 713 k 31.12.2017 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju predložil dňa 8.10.2018.
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie Správu z overenia konsolidovanej účtovnej
závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2017.Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
6.

VZN č. 144/18 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne ...
Nariadenie obce určuje aké druhy daní a miestnych poplatkov sa na území obce vyberajú.
Hlasovanie č. 8 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 8/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 144/18 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
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7.

VZN 145/18, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady ...
Nariadenie upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri jeho likvidácii. Tiež systém zberu a prílohy k nariadeniu. Poplatok
zostáva na úrovni minulého roka.
Hlasovanie č. 9: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 9/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 145/18, 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.
8.

VZN 146/18 o dani z nehnuteľností a o dani za psa
Oddelenie daní a miestnych poplatkov predložilo Návrh VZN o dani z nehnuteľností
a o dani za psa . Daň zostáva na úrovni minulého roka.
Hlasovanie č. 10 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 10/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 146/18 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na rok 2019.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
9. VZN 147/18 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ...
Prednosta úradu predložil VZN poslancom.
Hlasovanie č. 11 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 11/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 147/18 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné.
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.
10. Športcentrum ŽA – Žiadosť o finančný príspevok
Športcentrum Žilina žiadosťou (č.751/18) požiadalo o poskytnutie finančného príspevku
pre pretekára Jakuba Horčičiaka, ktorý je z našej obce a úspešne reprezentuje našu
republiku.
Hlasovanie č. 12: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 12/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 751/18) Športcentrum Žilina finančný
príspevok pre pretekára Jakuba Horčičiaka vo výške 500 €.
11. Roman Kanis a manž. V.Rovné 338 : Žiadosť (č. 772/18) o odkúpenie a zámenu
pozemku
Roman Kanis a manž. Veľké Rovné 338, požiadali žiadosťou (č. 772/18) o odkúpenie
a zámenu pozemku
Hlasovanie č. 13 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 13/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 772/18) Roman Kanis a manž. Eva, Veľké
Rovné 338 odpredaj pozemku parc.č. CKN 2591/3 z vlastníctva Obce Veľké Rovné za cenu podľa
znaleckého posudku a časť pozemku parc.č. CKN 2591/3 zameniť za časť pozemku parc.č. CKN
2583/1 z vlastníctva žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa z titulu vysporiadania
pozemkov pod miestnou komunikáciou.
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12. Jozef Adamusík a manž., V.Rovné 332 : Žiadosť (č. 773/18) o odkúpenie a zámenu
pozemku
Jozef Adamusík a manž. Veľké Rovné 332, požiadali žiadosťou (č. 773/18) o odkúpenie
a zámenu pozemku.
Hlasovanie č. 14: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 14/1/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 773/18) Jozef Adamusík a manž. Elena,
V.Rovné 332 odpredaj pozemku parc.č. 2591/3 z vlastníctva Obce Veľké Rovné za cenu podľa
znaleckého posudku a časť pozemku parc.č. 2591/3 zameniť za časť pozemku parc.č. CKN 2582/3
z vlastníctva žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa z titulu vysporiadania pozemkov pod
miestnou komunikáciou.

Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a s prianím pokojných Vianoc a veľa zdravia do nového
roka 2019 zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala :Hnidzíková
Overovatelia : Ing. Juraj Bachroník
Juraj Čvapek

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

