
Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 19.6.2019 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí  
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak, 
                   Ing. Juraj Bachroník prišiel na zasadnutie neskôr, Juraj Čvapek, Ivan Frolo ,  
                   Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ing. Juraj  Kulík, Veronika Mehešová, Zuzana Ohrádková,  
                   Mgr. Jozef Ráztočný 
Neprítomní ospravedlnení : Veronika Fuljerová  PN, Mgr. Mária Pacíková  
 
Program : 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta , ktorý privítal prítomných poslancov 
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 2 poslankyne  ospravedlnené,  takže 
zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : Ivan Frolo, Ing. Juraj Kulík 
 
Do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol doplnený 16. bod :  Dodatok č. 1/19 k VZN 
č. 106/2012 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
 
Hlasovanie č. 28 : Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol schválený i o doplnený bod programu 
 

1. Projekt „Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite 
2. Zmena Rozpočtu obce Veľké Rovné, RO č. 1/19 
3. POH na roky 2016-2020 
4. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2018 
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 2. polrok 2019 
6. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2018 
7. Smernica o výkone finančnej kontroly 
8. Zmena vo VZN č. 144/18, v Čl. 4, bod 5 
9. Zmena vo VZN č. 145/18 
10. Žiadosť ZŠ s MŠ SUT V.Rovné  vyradenie majetku k 31.1.2019 
11. Žiadosť ZŠ s MŠ SUT V.Rovné o zariadenie ŠJ 
12. Rovňanský záhradkár pri OcÚ V.Rovné : Žiadosť o dotáciu 
13. DPO SR Bytča : Žiadosť o finančný príspevok 
14. J.Posluch ml. V.Rovné 1273 : žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
15. PZ Kyčera V.Rovné :Žiadosť o finančný príspevok  
16. Dodatok č. l/19 k VZN č. 106/12 o výške finančných príspevkov v školských výchovno -

vzdelávacích zariadeniach  
 
 1. Projekt „Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite v obci  V.Rovné“ 
      Predsedajúci informoval o nutnosti kamerového systému v našej obci v oblasti prevencie  
      kriminality a boja proti kriminalite.  
Hlasovanie č. 29 : všetkými hlasmi prítomných (  +hlasoval  Ing.Bachroník) 
Uznesenie  27/3/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Podpora aktivít v oblasti prevencie 
kriminality a boja proti kriminalite v obci Veľké Rovné „ vo výške 5 % z celkových výdavkov. 
 
 2 . Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie  č. 1/19 
      Prednosta predložil Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019, RO č. 1/19 
Hlasovanie č. 30 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie  28/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 1/19             
Celkové príjmy po zmene rozpočtu  :     2 698 193 € 
Celkové výdavky po zmene rozpočtu :   2 587 540 € 
Rozpočtové opatrenie  č. 1/19 je priložené k originálu tejto zápisnice. 

 
3. Program odpadového hospodárstva Obce Veľké Rovné na   roky 2016-2020 
    POH  SR na roky 2016-2020 schválila vláda SR 14.10.2015.Je to dokument na obdobie 5 rokov . 
Hlasovanie č. 31 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  29/3/8  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Program odpadového hospodárstva  Obce Veľké Rovné  na roky 
2016-2020, tak ako bol predložený .     POH je priložený k originálu tejto zápisnice . 
 
4. Záverečný účet  Obce Veľké Rovné za rok 2018 
     Záverečný účet Obce Veľké Rovné bol predložený poslancom a v zákonnej lehote vyvesený na 
úradnej tabuli  obce.  
Hlasovanie č. 32 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 30/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2018 , IČO: 00 321 737 tak, 
ako bol predložený po tom, čo bol v zákonnej lehoty vyvesený na úradnej tabuli obce a pripomienky 
neboli podané.  Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu 
Obce za rok 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
5. Plán kontrolnej činnosti  HK obce na 2. polrok 2019 
      Hlavný kontrolór obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2019. 
Hlasovanie č. 33 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 31/3/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 
tak ako bol predložený . Plán KČ je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
6. Hodnotiaca  správa plnenia rozpočtu k 31.12.2018 
    Prednosta úradu predložil Hodnotiacu  správu plnenia rozpočtu k 31.12.2018 
 Hlasovanie č. 34 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  32/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Hodnotiacu  správu plnenia rozpočtu k 31.12.2018 
Hodnotiaca  správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
7. Smernica o výkone finančnej kontroly 
    Finančná učtáreň obce vypracovala Smernicu o výkone finančnej kontroly v obci Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 35 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  33/3/18 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  Smernicu o výkone finančnej kontroly. 
Smernica o výkone finančnej správy  je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
8. Zmena vo VZN č. 144/18 – Dodatok  čl. 4, bod 5 
     Vo VZN č. 144/18 v Čl. 4, bod 5/ je uvedené, že sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je   
     3 € pri príležitosti miestnych hodov (Hodová nedeľa). Navrhuje sa Dodatkom upraviť Čl. 4, bod 5/    
     ...3 € pri príležitosti miestnych hodov (piatok, sobota, nedeľa) každý hodový deň. 
Hlasovanie č. 36 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie  34/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Dodatok k VZN č.144/18 , Čl. 4 , bod 5/  .... a 3 € pri príležitosti  
miestnych hodov (piatok, sobota, nedeľa) každý hodový deň. Ostatné články a body zostávajú 
nezmenené.  Dodatok je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
9.  Zmena vo VZN č. 145/18 – Dodatok , kontrolná činnosť, priestupky a sankcie 
     Poslancom bol predložený Dodatok č. 1 k VZN č. 145/18 o doplnenie § 2a Kontrolná činnosť a § 2b   
      Priestupky a sankcie. 
Hlasovanie č. 37 :  všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  35/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Dodatok  č. 1 k VZN č. 145/18  vkladá sa  § 2a Kontrolná činnosť  , 
 § 2b Priestupky a sankcie. 
Schválený Dodatok je priložený k originálu tejto zápisnice .  
 
10. Žiadosť (č. 185/19) ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302  o vyradenie majetku 
       ZŠ s MŠ predložila žiadosť o vyradenie majetku k 31.12.2019 v celkovej sume 8 619,60 €. 
Hlasovanie č. 38 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  36/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti (č. 185/19) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 
vyradenie DDM a DM  ZŠ vo výške 8 460,62 € a ŠJ vo výške 158,98 € , spolu 8 619,60 € . 
Zoznam na vyradenie je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 
11. Žiadosť (č. 263/19) ZŠ s MŠ SUT V.Rovné 302 o zariadenie Školskej jedálne  
       Na základe zmeny podmienok poskytovania stravy od 1.9.2019 je nutné  vybaviť školskú jedáleň. 
Hlasovanie č. 39 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 37/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti (č. 263/19) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302  nákup 
zariadenie školskej jedálne vo výške 37 260 € . 
 
12. Rovňanský záhradkár pri Obecnom úrade vo V.Rovnom : Žiadosť (č. 327/19) o poskytnutie  
       dotácie 
       Rovňanský záhradkár    Veľké Rovné    predložil žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.  
Hlasovanie č. 40 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  38/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti (č. 327/19) Rovňanský záhradkár pri OcÚ Veľké 
Rovné  poskytnutie dotácie  vo výške 1 000 €. 
 
13.  ÚO DPO SR Bytča : Žiadosť ( č. 207/19) o finančný príspevok na súťaž „ Plameň 2019“ 
        DPO SR Bytča požiadala (č. 207/19) o finančný  príspevok na súťaž „Plameň 2019“ 
Hlasovanie č. 41 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 39/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti  (č. 207/19) Územná organizácia DPO SR Bytča 
finančný príspevok  na súťaž „Plameň 2019“  vo výške  100 €. 
 
14. Žiadosť (č. 203/19) J.Posluch ml., V.Rovné 1273 o predĺženie nájomnej  zmluvy Motocrossová  
       trať v m.č. Hájnice 
      Jozef Posluch ml. požiadal (č. 203/19) o predĺženie nájomnej zmluvy na motocrossovú trať v časti  
      Hájnice , za účelom jej údržby a ďalšieho prevádzkovania.  
Hlasovanie č. 42 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie  40/3/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti (č. 203/19) J.Posluch ml., V.Rovné 1273  
predĺženie Nájomnej  zmluvy na motocrossovú trať v m.č. Hájnice na dobu do roku 2023 bezplatne.  
 
15. PZ Kyčera Veľké Rovné  : Žiadosť  ( č. 349/19) o pridelenie dotácie  
       PZ Kyčera požiadalo o pridelenie dotácie za účelom rekonštrukcie druhej etapy ústrednej   
        poľovníckej chaty a poľovníckych zariadení. 
Hlasovanie č. 43 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 41/3/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.  349 /19) PZ Kyčera Veľké Rovné dotáciu  vo 
výške   1 000 €. 
16.Dodatok č. 1/19 k VZN č. 106/12 o výške finančných príspevkov v školských výchovno- 
      vzdelávacích zariadeniach 
      Prednosta úradu predložil Dodatok č. 1/19 k VZN č. 106/12 o výške finančných príspevkov v škol.   
      zariadeniach. 
Hlasovanie č. 44 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 42/3/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/19 k VZN č. 106/2012 o výške finančných  príspevkov 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach tak ako bol predložený. Dodatok č. 1/19 je priložený 
k originálu tejto zápisnice.  

 
Informácie : 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil  osobne Ing.Jozef Štrba ,ktorý je v pozícii stavebný 
dozor pri nadstavbe MŠ a informoval  podrobne poslancov o priebehu prác .  
Ďalej boli poslanci informovaní o : akcii Jánska noc   , o turnaji o Pohár starostu obce , o oprave 
spevnenia brehu   rieky Rovňanky  smerom na ihrisko, o úprave parkoviska pri Zdravotnom stredisku 
 
Diskusia  :  poslanci diskutovali o projekte Námestie, o pozemkoch pod Ivorom zámena medzi Obcou 
a D. Harciníkom, o pozemku pri ZŠ Ivor Jozef Holý a spol. , o Taxi službe prevoz do a zo 
zdravotníckeho zariadenia, o školskom autobuse, o web . stránke obce.  
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť, poprial peknú dovolenku a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
Overovatelia  : Ivan Frolo                                                                                   Ing. Juraj Kulík 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                                  Ing. Albert Majstrík 
   starosta obce                                                                                                        prednosta úradu 


