
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 17.7.2013  

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí 
 
 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Pavol Bočej, 
                  Ing. Alojz Džavík, Ivan Frolo, Mária Gabajová, Ing. Pavel Gabrík,  
                  Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík, Marián Svorník, Alojz Škrkoň 
 
Neprítomný ospravedlnený : Zuzana Ohrádková 
 
Prítomní za SEVAK, a.s. Žilina : Ing. Jozef Lučivňák 
                                                         Ing. Tatiana Štrbová 
                                                         Ing. Jana Kvaššayová 
 
Program:  Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý  
                   privítal prítomných poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných  

10 poslancov, 1 poslankyňa ospravedlnená, takže zasadnutie je uznášania  
 schopné.  

 
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Alojza Džavíka a Ivana Frolu 
 
Hlasovanie č. 178 : O programe rokovania : všetkými hlasmi prítomných 
 
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený 
 
l. „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ 
 
 
     Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili pracovníci SEVAK, a.s. 
Žilina, aby poslancom vysvetlili o odpovedali na otázky, ktoré sa týkajú vodného zdroja Nivy,  
teda obecného vodovodu a kanalizácie obce.  
Po diskusii bolo prijaté 
 
Hlasovanie č. 179 : všetkými hlasmi prítomných 
 
Uznesenie 167/M/6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob bezodplatného prevodu majetku obce, a to : 
Verejný vodovod kompletne v súčasnom stave a verejná kanalizácia kompletne v súčasnom 
stave  podľa § 9 ods. 9 písm. c/ Zák. SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov prevádzkovateľovi vodovodu a kanalizácie Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie,a.s. so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO 36672297, z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že : 

1. Je potrebné zabezpečiť : 
zjednotenie prevádzky obecných vodovodov a kanalizácií a VV A VK v majetku  
spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ktoré sú v obci Veľké Rovné 
odstránenie vplyvov počasia pri dodávke pitnej vody pre obec Veľké Rovné a plnenie 
si zákonných povinností prevádzkovania vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona NR 
SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  



2 
 
 
 
  
 a doplnení zákona č. 276/200  Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach  
v platnom znení a súvisiacich predpisov. 

2. Jedná  sa o vodovod a kanalizáciu, ktoré budú napojené na verejný vodovod  
            a kanalizáciu v obci Veľké Rovné , ktorého vlastníkom je spoločnosť Severoslovenské  
             vodárne a kanalizácie, a.s.  
            Obec Veľké Rovné je akcionárom spoločnosti Severoslovenské vodárne  
            a kanalizácie, a.s. 
 
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvoriť Inominátnu zmluvu podľa § 269 odst.2 
Obch. zákonníka a „Návrh : Prípad hodný osobitného zreteľa.  
Inominátna zmluva a prípad hodný osobitného zreteľa sú priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
 
 
     Záver 
 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
 
 
Overovatelia : Ing. Alojz Džavík 
                       Ivan Frolo 
 
 
 
Zapísala : Anna Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                     Ing. Albert Majstrík 
    starosta obce                                                                              prednosta úradu 
 
 
 


