
Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 20.3.2019  

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 

Prítomní :           Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak, Ing. Juraj Bachroník, 
                             Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík,  Zuzana Ohrádková, 
                            Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný 
Neprítomní  ospravedlnení :  Ivan Frolo, Juraj Čvapek,  
                                                      Veronika Fuljerová, Veronika Mehešová 
Program : 
Zasadnutie obecného zastupiteľstvo otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov 
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov,  4 poslanci  ospravedlnení, takže 
zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov  zápisnice určil :  Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík  
 
Predsedajúci požiadal poslancov o doplnenie dvoch bodov programu : 
11. Projekt  WIFI pre Teba  
12. Projekt zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov... 
Hlasovanie č. 15 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných  
Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený  aj o doplňujúce body programu.  
 

1. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2018 
2. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
3. Nákup školského autobusu 
4. Vyradenie vozidla Inca 
5. TJ Štart Veľké Rovné :Žiadosť o dotáciu 
6. TJ Štart Veľké Rovné :  Žiadosť o spoluúčasť na projekte Rekonštrukcia šatní ... 
7. ŠRK FIT Veľké Rovné : Žiadosť  o poskytnutie finančného príspevku 
8. Obecná knižnica Veľké Rovné : Žiadosť o finančný príspevok 
9. Zápis kronika „Rok 2018“ 
10. Marián Sapieta, V.Rovné 24 : Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
11. Projekt Wifi pre Teba 
12. Projekt zvyšovania energetickej účinnosti  existujúcich verejných budov ... 

 
1. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2018. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Daniel Charbuliak predložil Správu  o kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra Obce Veľké Rovné za rok 2018. 

Hlasovanie č. 16 :  všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 15/2/8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Veľké Rovné za rok 2018 tak ako bola predložená. 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice . 
 

2. Úprava  rozpočtu obce, Rozpočtové opatrenie č. 5/18 
Prednosta  predložil úpravu Rozpočtu obce na rok 2018, Rozpočtovým opatrením č. 5/18. 
V súlade s ods. 2, písm. a/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a s uzn. OZ č. 189/14/5-2009 
upravuje sa Rozpočet obce na rok 2018, Rozpočtovým opatrením č. 5/18, ktorým 
dochádza k zmenám príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.  

Hlasovanie č. 17 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 16/2/8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu Rozpočtu obce na  rok 2018, Rozpočtovým 
opatrením č. 5/18. 
Celkové príjmy po zmene rozpočtu :            2 312 462 € 
Celkové výdavky po zmene rozpočtu :         2 276 495 € 
Rozpočtové opatrenie č. 5/18 je priložené k originálu tejto zápisnice.  

 
3. Nákup školského autobusu 

Starosta obce informoval poslancov o zámere zakúpiť školský autobus pre deti, ktoré 
dochádzajú z pod Ivora . Po diskusii bolo prijaté  

Hlasovanie č. 18 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 17/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpiť školský autobus  do cca  50 tis. €. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce . 
 

4. Vyradenie motorového vozidla Inca 
Predsedajúci informoval poslancov o nutnosti vyradenie motorového vozidla Inca,   

                      ŠPZ BY 959 AD z dôvodu, že vozidlo  už nespĺňa kritéria  bezpečnosti . 
Hlasovanie č. 19 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 18/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie motorového vozidla Inca , ŠPZ BY 959 AD. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 

5. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť o dotáciu 
TJ Štart Veľké Rovné požiadala (žiadosť č. 158/19) o dotáciu na I. polrok 2019 . 

Hlasovanie č. 20 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 19/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje TJ Štart Veľké Rovné na základe žiadosti (č. 158/19) dotáciu na 
 I. polrok 2019 vo výške 4 000 €. 
 

6. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť o schválenie spoluúčasti pri projekte „Rekonštrukcia 
šatní a zázemia TJ Štart Veľké Rovné „ 
TJ Štart Veľké Rovné požiadala (žiadosť  č. 158/19) o spoluúčasť pri projekte 
„Rekonštrukcia šatní ... 

Hlasovanie č. 21 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 20/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje TJ Štart Veľké Rovné  na základe žiadosti (č. 158/19)   spoluúčasť pri 
projekte „Rekonštrukcia šatní a zázemia TJ Štart Veľké Rovné“  vo výške 10 000 €. 
 

7. ŠRK FIT Veľké Rovné : Žiadosť o poskytnutie finančného  príspevku 
ŠRK FIT Veľké Rovné požiadal  ( žiadosť č. 162/19) o poskytnutie finančného príspevku . 

Hlasovanie č. 22 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 21/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  ŠRK FIT Veľké Rovné na základe žiadosti (č. 162/19) finančný 
príspevok vo výške   500  €. 
 

8. Obecná knižnica Veľké Rovné : Žiadosť o finančný príspevok 
Obecná knižnica vo Veľkom Rovnom požiadala (žiadosť č. 137/19) o finančný príspevok 
na nákup kníh. 

Hlasovanie č. 23 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 22/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Obecnej knižnici Veľké Rovné na základe žiadosti (č. 137/19) 
finančný príspevok na nákup kníh vo výške 500  €. 
 

9. Zápis kroniky „Rok 2018“ 
Kronikárka obce Mgr. E.Beranová predložila Návrh na zápis kroniky rok 2018. 

Hlasovanie č. 24 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 23/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky „Rok 2018“ tak ako bol predložený  kronikárkou obce. 
 

10. Marián Sapieta, Veľké Rovné 24 : Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
p. Sapieta bytom Veľké Rovné 24 požiadal (žiadosť č. 159/19) o odkúpenie obecného 
pozemku.  Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 25 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 24/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 159/19) Marián Sapieta Veľké Rovné 24 
prenájom  obecného pozemku    CKN   parc.č. 2299/5 za cenu 1 €/rok . 
 

11. Projekt WIFI pre Teba 
Predsedajúci informoval o projekte „WIFI pre Teba“ vo výške 15 tis. € so spoluúčasťou 
obce 5%. 

Hlasovanie č. 26 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 25/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt „WIFI pre Teba“ do výške 15 tis. € so spoluúčasťou 5 %. 
 

12. Projekt zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov ... 
Predsedajúci informoval o projekte „Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich 
verejných ...   vo výške 200 tis. € s 5 % spoluúčasťou obce.  

Hlasovanie  č. 27 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 26/2/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 
budov vrátane zatepľovania prostredníctvom envirofondu v maximálnej výške 200 tis. € s 5 % 
spoluúčasťou obce.  
 
Informácie 
Predsedajúci informoval poslancov o :  začatí  stavby MŠ, fungovaní detského FS Rovňanček v nových 
priestoroch ZS, kde sa im zakúpili  lavičky, skrine, zrkadlo ...,  využívaní sály pod Ivorom aj napr. na 
oslavy..., umiestnení kvetinového stromčeka pred múzeom, zber skla po obci, web. stránke obce . 
 
Záver  
Predsedajúci poďakoval  poslancom  za účasť  a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
Overovatelia :   Ivan Frolo                                                               Ing. Pavel Gabrík 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                        Ing. Albert Majstrík 
starosta obce                                                                                 prednosta úradu  


