Zápisnica
zo 4 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.septembra 2019 v zasadacej
miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredí
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak, Juraj Čvapek, Ivan Frolo,
Veronika Fuljerová, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík , Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová, Zuzana
Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný – príchod o 15.20 hod. – hlasoval od bodu č. 2
Neprítomný - ospravedlnený : Ing. Juraj Bachroník
Program
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal poslancov
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 1 poslanec ospravedlnený z neúčasti
na zasadnutí , poslanec Mgr. Jozef Ráztočný prišiel o 15.20 hod.
Zasadnutie je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice : Veronika Fuljerová, Veronika Mehešová
Predsedajúci požiadal poslancov o doplnenie a prerokovanie ešte 3 bodov programu :
1/ Rovňanskí rybári – žiadosť o finančnú dotáciu, 2/ Informácia o delegovaní zástupcov zriaďovateľa
do Rady školy pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné, 3/ Schválenie výkonu auditu účtovnej závierky za roky
2018 a 2019 spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o. IČO 468 59 144.
Hlasovanie č. 45 : všetkými hlasmi prítomných
Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnený o 3 body programu bol schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zmena rozpočtu obce Veľké Rovné – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2019
Žiadosť ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné o spolufinancovanie projektu
Žiadosť účastníkov skupinového vodovodu Žihlov – Žlábok o zachovanie a prevádzkovanie
vodného zdroja pri Zdravotnom stredisku
Žiadosť TJ ŠTART Veľké Rovné o dotáciu na 2.polrok 2019
Žiadosť FS Rovňan o finančný príspevok
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Michal Plevík s manž., V. Rovné 1625
Žiadosť o odkúpenie pozemku Jozef Holý s manž., V. Rovné 1300
Žiadosť o výmenu pozemku Daniel Harciník V. Rovné 1272
Žiadosť Športcentrum Žilina ŠCŽ o poskytnutie finančného príspevku
Informácia o projekte z envirofondu na dobudovanie Zberného dvora a jeho súčastí
Rovňanskí rybári – žiadosť o finančnú dotáciu
Informácia o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné
Schválenie výkonu auditu účtovnej závierky za roky 2018 a 2019, spoločnosťou UNICON
Slovakia s.r.o., IČO 468 59 144.

1 . Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Prednosta úradu 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 predložil úpravu rozpočtu obce na
rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Starosta obce informoval o potrebe navýšenia
finančných prostriedkov na dobudovanie nadstavby a prístavby jedálne ZŠ na materskú školu.
Hlasovanie č. 46 : za zmenu rozpočtu hlasovalo 8 poslancov, poslanec Alojz Gumančík sa zdržal
hlasovania, poslanec Mgr. Jozef Ráztočný sa pre oneskorený príchod nezúčastnil na hlasovaní.
Uznesenie 43/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 2/2019:

Celkové príjmy po 2. zmene rozpočtu : 2 756 693 €
Celkové výdavky po 2. zmene rozpočtu: 2 704 540 €.
Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 je priložená
k originálu tejto zápisnice.
2. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2019
Prednosta úradu predložil Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu prezenčne poslancom.
Hlasovanie č. 47 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 44/4/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2019.
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
3. Žiadosť ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné o spolufinancovanie projektu
Riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné vypracovala projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie pre žiakov
so ŠVVP“ s cieľom zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov.
Hlasovanie č. 48 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 45/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.492/19 ) ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné Žiadosť
o spolufinancovanie projektu “Kvalitnejšie vzdelávanie pre žiakov so ŠVVP” vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu (143 622 €), v štvrťročných príspevkoch obce vo výške 598,425€ na
obdobie 09/2019 – 8/2022.
4. Žiadosť účastníkov skupinového vodovodu Žihlov – Žlábok Veľké Rovné o zachovanie
a prevádzkovanie vodného zdroja pri Zdravotnom stredisku vo Veľkom Rovnom
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č.544/19) o zachovanie a prevádzkovanie
skupinového vodovodu Žihlov – Žlábok pri Zdravotnom stredisku vo Veľkom Rovnom.
Hlasovanie č. 49 : 9 poslancov hlasovalo za neschválenie prevádzkovania vodného zdroja Žihlov Žlábok, poslankyňa Zuzana Ohrádková sa zdržala hlasovania.
Uznesenie 46/4/8
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti (č.544/19) neschvaľuje prevádzkovanie skupinového
vodovodu Žihlov – Žlábok obcou. Zároveň však súhlasí so zachovaním a využívaním vodovodu
účastníkmi skupinového vodovodu Žihlov – Žlábok za podmienky, že účastníci vodovodu Žihlov –
Žlábok budú znášať všetky náklady na elektrickú energiu a údržbu skupinového vodovodu
samostatne bez účasti obce.
5. Žiadosť TJ ŠTART Veľké Rovné o dotáciu na 2.polrok 2019
TJ ŠTART Veľké Rovné predložilo žiadosť (č.441/19) o schválenie dotácie na 2.polrok 2019.
Hlasovanie č. 50 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 47/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.441/19) TJ ŠTART Veľké Rovné finančný
príspevok na 2. polrok 2019 vo výške 4.000 €.
6. Žiadosť FS Rovňan Veľké Rovné o finančný príspevok
FS Rovňan predložil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť súboru.
Hlasovanie č. 51 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 48/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti FS Rovňan Veľké Rovné finančný príspevok
na rok 2019 vo výške 4.000€.

7. Žiadosť Ing. Michal Plevík s manž., Veľké Rovné 1625 o odkúpenie obecného pozemku
Ing. Michal Plevík s manž., Veľké Rovné 1625 predložil žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
parc. č. 15368/1.
Hlasovanie č. 52 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 49/4/8
Obecné zastupiteľstvo po diskusii neschvaľuje žiadosť (č. 505/19) Ing. Michal Plevík s manž., Veľké
Rovné 1625 o odpredaj obecného pozemku parc.č. 15368/1.
8. Žiadosť Jozef Holý s manž., Veľké Rovné 1300 o odkúpenie obecného pozemku
Jozef Holý s manž., Veľké Rovné 1300 predložil žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. CKN 14178/3
o výmere 403 m2 vo vlastníctve Obce Veľké Rovné.
Hlasovanie č. 53 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 50/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 574/19) Jozef Holý s manž., Veľké Rovné
č. 1300 v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(nevyužiteľnosť pre potreby obce) pozemku parc. C-KN č. 14178/3 trvalé trávne porasty
o výmere 403 m2 vytvorenej na základe geometrického plánu č. 66/2019 zo dňa 18.04.2019, úradne
overeného pod č. 182/2019 dňa 06.05.2019 oddelením z parc. č. C-KN 14178/1 na LV č.2757.
Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce.
Kupujúcim bude: Jozef Holý s manželkou Evou Holou, Ráztoky 1300, 013 62 Veľké Rovné
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.
9. Žiadosť Daniel Harciník , Veľké Rovné 1272 o zámenu pozemku
Daniel Harciník, Veľké Rovné 1272 predložil žiadosť o zámenu pozemku .
Hlasovanie č. 54 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 51/4/8
Obecné zastupiteľstvo žiadosť odkladá. OZ poveruje starostu obce a určených poslancov: Alojz
Gumančík a Mgr. Jozef Ráztočný na preskúmanie uvedených parciel na mieste.
10. Žiadosť Športcentrum Žilina ŠCŽ o poskytnutie finančného príspevku
Športcentrum Žilina ŠCŽ, IČO 37907166 doručila obci žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
pre pretekára Jakuba Horčičiaka.
Hlasovanie č. 55 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 52/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti Športcentrum Žilina ŠCŽ, IČO 37907166
finančný príspevok pre pretekára Jakuba Horčičiaka vo výške 500,-€.
11. Informácia o projekte z envirofondu na dobudovanie Zberného dvora a jeho súčastí
Starosta obce informoval prítomných o možnosti čerpania prostriedkov z envirofondu na
dobudovanie Zberného dvora a jeho súčastí (posilnenie veľkokapacitných kontajnerov na biologicky
rozložiteľný odpad, nádob na zber triedeného odpadu ai. ). Informoval o zámere rozmiestniť
do rodinných domov kompostéry na BRO a tiež informoval poslancov o malej kompostárni v našej
obci.
Hlasovanie č. 56 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 53/4/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o možnosti čerpania finančných prostriedkov z
envirofondu a poveruje starostu obce na ďalšie konanie.

12. Žiadosť Rovňanskí rybári o finančnú dotáciu
Rovňanskí rybári požiadali o finančný príspevok na svoju činnosť.
Hlasovanie č. 57 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 54/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe predloženej žiadosti finančný príspevok vo výške 200,- €.
13. Informácia o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné.
Prednosta úradu informoval prítomných o delegovaní nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné. Vzhľadom k tomu, že Ing. František Kmecík a Ladislav Chabroň sa vzdali
členstva v Rade školy, boli delegovaní noví zástupcovia Ing. Juraj Bachroník a Mgr. Jozef Ráztočný.
Hlasovanie č. 58 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 55/4/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné Ing. Juraj Bachroník a Mgr. Jozef Ráztočný.
14. Schválenie výkonu auditu účtovnej závierky na roky 2018 a 2019 spoločnosťou UNICON
Slovakia s.r.o., IČO 468 59 144
Starosta obce podal návrh na schválenie výkonu auditu účtovnej závierky za roky 2018 a 2019
spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o.
Hlasovanie č. 59 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 56/4/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby výkon auditu účtovnej závierky za roky 2018 a 2019 vykonala
spoločnosť UNICON Slovakia s.r.o., IČO 468 59 144.

Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ ukončil
s pozvánkou na Drotárske hodové slávnosti v dňoch 28.-29.9. 2019.

Overovatelia :

Veronika Fuljerová
Veronika Mehešová

Zapísala: Mgr. Lenka Malicherová

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

