Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 11. decembra 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, Alojz Gumančík Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová,
Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Juraj Bachroník, Ing. Pavel Gabrík
Program
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal poslancov
s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, 2 poslanci ospravedlnení , takže
zasadnutie je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice : Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková
Predsedajúci predložil program zasadnutia ,ktorý bol doplnený o bod 14/ Správa sociálnej komisie.
Hlasovanie č. 60 : schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných
Program zasadnutia bol doplnený o bod 14/ Správa sociálnej komisie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/19
Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2020
Správa auditu účtovnej závierky a konsolidovanej závierky
Návrh plánu KČ HK obce na I. polrok 2020
Vyradenie majetku obce
VZN č. 148/19 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ ...
VZN č. 149/19 o výške finančných príspevkov v škol. vých.-vzdelávacích zariadeniach
VZN č. 150/19 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za TKO pre rok 2020
VZN č. 151/19 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
+ prílohy na rok 2020
10. VZN č. 152/19 o dani z nehnuteľností a o dani za psa pre rok 2020
11. Dodatok k VZN č. 125/14 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia ...
12. Žiadosť : Občania osady Jama a Sovárovce o dokončenie MK
13. Žiadosť : Slovenská včelárska spoločnosť, V.Rovné o umiestnenie pamätnej dosky rodáka
a včelára Jána Čajdu
14. Správa sociálnej komisie
1. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019, Rozpočtové opatrenie č. 3/19
Prednosta úradu predložil Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019, RO č. 3/19
Hlasovanie č. 61 : za : Juraj Čvapek, Ivan Frolo, Veronika Fuljerová, Ing. Juraj Kulík,
Veronika Mehešová, Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková,
Mgr. Jozef Ráztočný
zdržal sa : Alojz Gumančík
Uznesenie 57/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019, Rozpočtovým
opatrením č. 3/19
Celkové príjmy po 3. zmene rozpočtu : 2 941 839 €
Celkové výdavky po 3. zmene rozpočtu : 2 929 069 €
Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné na rok 2019, RO č. 3/19 je priložená k originálu tejto zápisnice.

2

2. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2020
Rozpočet bol predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej tabuli obce
k pripomienkovaniu.
Hlasovanie č. 62 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 58/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Obce Veľké Rovné , IČO: 00 321 737 na rok
2020 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
2 081 193 €
Príjmy z finančných operácií
200 000 €
Príjmy z rozpočtových organizácií
69 350 €
Bežné výdavky vo výške
2 021 300 €
Kapitálové výdavky vo výške
105 000 €
Výdavkové finančné operácie
92 600 €
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 2021 – 2022.
3.Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky
Nezávislý audítor Ing. Jozef Majchrák predložil Správu z auditu účtovnej závierky a Správu z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
Hlasovanie č. 63 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 59/5/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka, licencia
SKAU 713 k 31.12.2018 k účtovnej závierke Obce Veľké Rovné, tak ako ju predložil dňa 9.10.2019.
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie Správu z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018.Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Po diskusii bolo
navrhnuté, doplniť Plán kontrolnej činnosti o 10. bod/Kontrola stavby MŠ Veľké Rovné
Hlasovanie č. 64 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 60/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné na
l. polrok 2020 tak ako bol predložený a doplnený o bod 10/ Kontrola stavby MŠ Veľké Rovné
Schválený Plán kontrolnej činnosti ... je priložený k originálu tejto zápisnice.
5. Vyradenie majetku obce
Ekonomické oddelenie Obecného úradu vo Veľkom Rovnom predložilo zoznam vyradenia
z majetku obce
Hlasovanie č. 65 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 61/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku Obce Veľké Rovné, tak ako bol predložený
ekonomickým oddelením Obecného úradu vo Veľkom Rovnom DHM vo výške 19 003,33 € a DM vo
výške 3 996,95 €.
Zoznam vyradeného majetku Obce Veľké Rovné je priložený k originálu
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6.VZN č. 148/19 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné
Prednosta úradu predložil VZN poslancom.
Hlasovanie č. 66 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 62/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 148/19 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné .
Schválené VZN je priložené k originálu tejto zápisnice.
7. VZN č. 149/19 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach
Prednosta predložil VZN poslancom.
Hlasovanie č. 67 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 63/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 149/19 o výške finančných príspevkov v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach.
Schválené VZN je priložené k originálu tejto zápisnice.
8. VZN č. 150/19 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Nariadenie obce určuje aké druhy daní a miestnych poplatkov sa na území obce vyberajú.
Hlasovanie č. 68 : za : Juraj Čvapek, Veronika Fuljerová, Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, Veronika
Mehešová, Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková , Mgr. Jozef Ráztočný
zdržal sa : Ivan Frolo
Uznesenie 64/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 150/19 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za vývoz TKO sa pre rok 2020 zvyšuje,
pretože aj náklady na vývoz odpadu na skládku sa zvýšili. Tiež sa zvyšuje sadzba za parkovanie.
Schválené VZN je priložené k originálu tejto zápisnice.
9. VZN č. 151/19 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Veľké Rovné
VZN o nakladaní s odpadmi vypracovala Mgr. Malicherová, ktorá zodpovedne zapracovala do
nariadenia všetky náležitosti podľa zákona. K VZN sú vypracované prílohy č. 1,2,3.
Hlasovanie č. 69 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 65/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 151/19 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné.
Neoddeliteľnou súčasťou nariadenia sú prílohy č. l, 2, 3 .
Schválené VZN spolu s prílohami k VZN sú priložené k originálu tejto zápisnice.
10. VZN č. 152/19 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 z nehnuteľností sa pre rok 2020 zvyšuje a daň za psa zostáva nezmenená.
Hlasovanie č. 70: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 66/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 152/19 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na rok 2020.
Schválené VZN je priložené k originálu tejto zápisnice.
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11. VZN č. 125/14 – DODATOK
Stavebný úrad predložil návrh na Dodatok k VZN č. 125/14, kde v § 7, odsek 5 sa vypúšťa ČSPH
poplatok 20 € , pretože tento poplatok sa platí na Okresnom úrade , odbor životného prostredia
Bytča.
Hlasovanie č. 71 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 67/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k VZN č. 125/14 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v § 7 Výška poplatku vypúšťa sa bod 5/ ČSPH
poplatok sa platí na Okresnom úrade , odbor ŽP Bytča.
Dodatok k VZN je priložený k originálu tejto zápisnice.
12. Žiadosť (č. 606/19) Občania osady Jama a Sovárovce na dokončenie MK
Občania osady Jama a Sovárovce požiadali o dokončenie miestnej komunikácie v dĺžke 130 m .
Hlasovanie č. 72 : všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 68/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 606/19) obyvateľov m.č. Jama a Sovárovce
dokončenie miestnej komunikácie v dĺžke 130 m.
13. Žiadosť (č. 644/19) Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu , Veľké Rovné č. 1240
o umiestnenie pamätnej dosky
Slovenská včelárska spoločnosť Veľké Rovné požiadala Obec o umiestnenie pamätnej
dosky rodákovi a včelárovi Jánovi Čajdovi na budovu Obecného úradu resp. na budovu Múzea.
Hlasovanie č. 73 : za umiestnenie na budove Múzea Drotárie : Juraj Čvapek, Ivan Frolo ,
Veronika Fuljerová, Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová, Zuzana Ohrádková,
Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný
za umiestnenie na budove Obecného domu: Alojz Gumančík
Uznesenie 69/5/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 644/19) Slovenská včelárska spoločnosť Jána
Čajdu ,Veľké Rovné č. 1240 umiestnenie pamätnej dosky rodáka, včelárskeho velikána Jána Čajdu
pri príležitosti 180. výročia narodenia vo Veľkom Rovnom na budove Múzea Drotárie vo V. Rovnom
14. Správa sociálnej komisie
Sociálna komisia, ktorá je vytvorená z poslancov OZ a sociálnej pracovníčky Obecného úradu,
informovala poslancov o probléme nášho občana Radka Slaziníka, ktorého rodina je v zlej
finančnej situácii. Obec robí všetko preto , aby pomohla tejto rodine. Poslanci správu zobrali
na vedomie.
Informácie : p. starosta informoval poslancov o : 40.ročníku výstupu na Kyčeru 1.1.2020, o kalendári,
ktorý bude expedovaný do domácnosti , o vianočnom punči, ktorého výťažok bude poskytnutý
R. Slaziníkovi.
Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a s prianím pokojných Vianoc a veľa zdravia do nového
roka 2020 zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia :

Zuzana Ohrádková
Mgr. Mária Pacíková
Zapísala : Hnidzíková
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu

