
Zápisnica 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 21.4.2008 

O 15.00 h v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí 
 

 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Mgr. Mária Koniarová, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, 
                   Ing. Alojz Džavík , Ivan Frolo, Jana Gabajová,  Mária Gabajová,  
                   Mgr. Paula Kmecíková, Mária Koniarová, Zuzana Ohrádková, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomný ospravedlnený :  Ing. Pavel Gabrík 
 
Program : 
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné otvoril a viedol p. starosta, ktorý 
privítal prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, 1 poslanec  
ospravedlnený, takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice určil : pp. Janu Gabajovú a Máriu Koniarovú 
 
Hlasovanie č. 122 :  Schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
1. Rôzne 
 

1. Informácia o Územnom pláne obce Veľké Rovné 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili Ing. Barčiak a Ing. Krušinský, ktorí 
informovali p. poslancov o Územnom pláne obce Veľké Rovné. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 123 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 113/9/5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o Územnom pláne obce Veľké Rovné. 
Zároveň poveruje starostu obce na doriešenie plánu obce. 
 

2. Kritéria pre pamätné tabule, čestný občan obce ... 
Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo určením oblastí , ktoré by boli určené 
pre kritéria ako sú pamätné tabule, čestný občan obce ... Na zasadnutí sa zúčastnili 
zástupcovia MO Matice Slovenskej , ktorí mali  pripravené návrhy , konkrétne mená 
na udelenie  titulu „čestný občan obce“ in memoriam, ale i súčasníkom. 
V diskusii p. poslanci navrhli určiť oblasti, v ktorých by boli jednotlivci ocenení. 
Bola navrhnutá  napr. oblasť : duchovná, kultúra, šport, veda, literatúra, požiarna 
ochrana, služby občanom ,rozvoj obce,  rozvoj drotárstva, iných remesiel, verejno-
spoločenská, darcovia krvi, atď.  
P. poslanci v jednotlivých oblastiach  navrhnú  meno osoby, o ktorej si myslia, že by 
mala uvedené ocenenie dostať.  

Hlasovanie č. 124 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 114/9/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje oblasti pre určenie kritérií čestný občan obce : 
duchovná, kultúra, šport, veda, literatúra, požiarna ochrana, služby občanom, rozvoj 
drotárstva a  iných remesiel, verejno-spoločenská ... 
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3. Nájom – ambulancia praktického lekára a zubného lekára 

Opakovane sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo nájomným v obecnej budove , kde sídli 
praktický lekár a zubný lekár. Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 125 : za  doterajší nájom = 6 : Pavol Bočej, Jana Gabajová, Mária Gabajová,  
                                                                        Mgr. Paula Kmecíková, Mária Koniarová,  
                                                                        Zuzana Ohrádková 
                                za  nový  nájom = 3 : Ing. Juraj Bachroník, Ivan Frolo, Alojz Škrkoň 
                                zdržal sa = 1  : Ing. Alojz Džavík 
Uznesenie 115/9/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doterajší nájom lekárov v obci na rok. 
 

4. Žiadosť (č. 257/08) Okresný výbor – Dobrovoľná požiarna ochrana Bytča   
      o finančný píspevok 
      Obecný úrad obdržal žiadosť (č. 257/08) od OV DPO Bytča o finančnú výpomoc 
      pri zabezpečení okresných hasičských súťaží. 
     Bolo prijaté 

Hlasovanie č. 126 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 116/9/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 257/08) OV DPO Bytča finančný 
príspevok vo výške 1 000 Sk na okresné hasičské súťaže.  
 

5. Byt v BD č.   1300  (po Peczárovi) záujemcovi J. Holý  a manž. Veľké Rovné 1300 
Predsedajúci informoval o byte po Peczárovi,o ktorý má dlhodobo záujem Jozef Holý, 
Veľké Rovné 1300 , ktorý býva v BD 1300 a má 1-izbový byt č. 2. 
 Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 127 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 117/9/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj bytu v BD č. 1300 (Peczár) záujemcovi J. Holému 
s manž. , Veľké Rovné 1300, podľa Zák. 138/91 Zb., 182/93 Z.z. 
Zároveň poveruje starostu obce, aby podnikol právne kroky a uzatvoril dohodu s menovaným 
na navrátenie 1-izbového bytu č. 2, v ktorom doteraz býval a je  v jeho osobnom  vlastníctve.  
 

6. Internet v obci 
P. starosta informoval p. poslancov o „Projekte internetizácie bytčianskeho 
mikroregiónu „  Projekt vybudovania a poskytnutia prístupu na internet na základe 
Operačného programu informatizácia spoločnosti  Operačná os č. 3 – širokopásmový 
internet. 

Hlasovanie č. 128 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 118/9/5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o internetizácii v obci „Projekt internetizácie 
bytčianskeho mikroregiónu“ Operačná os č. 3 – širokopásmový internet s 5 % účasťou obce.  
 

7. Reštaurácia v OD Veľké Rovné – skončenie nájmu 
Predsedajúci informoval o skončení nájmu k 31.5.2008 Reštaurácia OD Veľké Rovné. 
Záujemcov o nájom bolo 5 a to :  Dexcorp , s.r.o. Trenčín (č. 414/08) 
                                                      Miroslav Milučký , Veľké Rovné 342  (č. 399/08) 
                                                      Eva Slučíková, Veľké Rovné 338 (č. 111/08) 
                                                      Eva Škerová, Veľké Rovné 105  (č. 409/08) 
                                                      Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné 39 (č. 396/08) 
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Záujemcovia  sa osobne zúčastnili na zasadnutí a predložili p. poslancom svoj projekt. 
(1 sa nezúčastnil : Dexcorp, s.r.o. Trenčín ) ). Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 129, ktoré bolo tajné  :  Dexcorp , s.r.o. Trenčín = 0 hlas 
                                                             Miroslav Milučký , Veľké Rovné 342 = 1 hlas 
                                                             Eva Slučíková, Veľké Rovné 338  = 1 hlas 
                                                            Eva Škerová, Veľké Rovné 105 = 0 hlas 
                                                            Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné 39 = 8 hlasov 
Uznesenie 119/9/5 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje nájom Reštaurácie v Obecnom dome Veľké Rovné-ústredie 
s termínom od 1.6.2008 žiadateľovi (č. 396/08) Ľubomírovi Škorvanovi, Veľké Rovné č. 39 
na dobu 5 rokov. 
Zároveň splnomocňuje starostu obce , aby s menovaným uzatvoril zmluvu . 
 

8. Kronika obce – odsúhlasenie zápisu za II. polrok 2007 
Prezenčne bol p. poslancom poskytnutý zápis kronikárky za II. polrok 2007 na 
schválenie. 

Hlasovanie č. 130 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 120/9/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky za II. polrok 2007. 
 

9. Delegovanie zástupcu do Rady školy pri ZŠ Veľké Rovné – Ivor 
P. prednostka informovala o skončení volebného obdobia Rady školy pri ZŠ Veľké 
Rovné – Ivor. Zároveň upozornila, že podľa zákona môže rada školy mať až 7 členov, 
doteraz mala 5, čo nie je v rozpore so zákonom. Doteraz za p. poslancov bola 
delegovaná Jana Gabajová a navrhuje sa zostať na 5 členoch. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 131 : za – 9  
                                zdržal sa – 1 : Jana Gabajová 
Uznesenie 121/9/5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do Rady školy pri ZŠ Veľké Rovné – Ivor  poslankyňu  
p. Janu Gabajovú a počet členov 5. 
 

10. Žiadosť (opakovaná) o predaj pozemku Ing. J.Bubica ,V.Rovné 515 (č. 408/08) 
Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou  Ing. J. Bubicu, Veľké 
Rovné 515 (č. 419/08) o odpredaj parc.č. CKN 15113/3 v k.ú. Veľké Rovné . 
Žiadosť sa odkladá na ďalšie zasadnutie OZ s tým, že p. prednostka zistí na KÚ 
v Bytči, kto je uvedený na LV. 
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č.132 :za –  P.Bočej, Ing. A.Džavík, J.Gabajová, M.Gabajová, Mgr. P.Kmecíková, 
                                       M.Koniarová, Z.Ohrádková, A.Škrkoň 
                               proti  -1 : Ing. Juraj Bachroník 
                               zdržal sa – 1 : Ivan Frolo 
 
Uznesenie 122/9/5 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 408/08) Ing. J.Bubicu, Veľké Rovné 515 
o odpredaj pozemku na ďalšie zastupiteľstvo po zistení skutočností na Katastrálnom úrade 
v Bytči.  
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11. Žiadosť (č. 419/08) o sponzorstvo Jozef Posluch Veľké Rovné  
P. poslanci za zaoberali žiadosťou o sponzorstvo  (č. 419/08) J.Posluch, Veľké Rovné  
„JP Racing team  52“  v mene ktorého jazdí 8 ročný Jozef Posluch z Veľkého 
Rovného, ktorý reprezentuje obec Veľké Rovné. Po diskusii p. poslanci dospeli 
k záveru, že sponzorstvo, ktoré by mohla Obec poskytnúť nesplnilo by očakávania pri 
tak finančne náročnom športe.  
Po diskusii bolo prijaté 

Hlasovanie č. 133 : zdržal sa : Ing. J.Bachroník,P. Bočej, I. Frolo, Mgr. P.Kmecíková 
                                proti : A. Džavík, J.Gabajová, M. Gabajová, M.Koniarová, Z. Ohrádková,  
                                           A.Škrkoň  

 
Uznesenie 123/9/5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 419/08) sponzorstvo J. Posluch , 
Veľké Rovné . 
 
Záver 
 
    Na záver p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
 
Overovatelia :  Jana Gabajová 
                         Mária Koniarová 
 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                 Mgr. Mária Koniarová 
  starosta obce                                                                                           prednostka úradu 
 


