
Zápisnica 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľké Rovné dňa 25.2.2015  

v zasadacej miestnosti  Obecného domu vo Veľkom Rovnom-ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Jozefína Šípková, Ivan Frolo, Mária Gabajová, 
                    Ing. Pavel  Gabrík, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, 
                   Mgr. Mária Papánková, Alojz Škrkoň- prišiel na zasadnutie neskôr.  
 
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Juraj Bachroník , Zuzana Ohrádková  
 
Program:  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta , ktorý  privítal prítomných poslancov  
s konštatovaním , že na zasadnutí  je prítomných 9 poslancov, 2 poslanci ospravedlnení , takže 
zasadnutie je uznášania schopné . 
 
Za overovateľov zápisnice  určil : Máriu Gabajovú a Ing. Pavla Gabríka 
 
Hlasovanie č. 23  : Schválenie programu  zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných  
Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce bol  schválený. 
 

1. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2014  
2. Rôzne 

 
1.Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 
    Kontrolórka obce sa zúčastnila zasadnutia a podala osobne Správu za rok 2014. 
Hlasovanie č. 24 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 22/2/7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  za rok 
2014.    Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
2.Rôzne 
1. Zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce formou vyhlásenia obchodnej verejnej   
    súťaže 
    Vyhlásená verejná súťaž by mala byť na nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti  
    Obecný dom súp.č. 1621 , na parc.č. 672/6.   Ide o priestory reštaurácia , kuchyňa, sklad, kancelária  
    a chodby o výmere 70,58 m2 a WC vedľajší  priestor o výmere 8,75 m2.  
Hlasovanie č. 25 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 23/2/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zámer prenájmu reštaurácia s kuchyňou , vyhlásenie a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže :  
Doba nájmu : na dobu určitú 4 roky , od 1.4.2015 
Termín vyhlásenia  súťaže : do 27.2.2015 
Lehota na predkladanie návrhov: do 27.3.2015 
Rozhodujúce kritéria :  cenová ponuka : nesmie byť  nižšia ako bola určená doteraz . Najvyššia cenová 
ponuka 75 % + 25 % prezentácia podnikateľského zámeru  
prax v  odbore min. 5 rokov – potvrdenú  
vyučený v odbore – fotokópia výučného listu 
živnostenské oprávnenie – fotokópia 
žiadne záväzky  voči – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad , obecný úrad – čestné 
prehlásenie 
zabezpečenie stravovania pre dôchodcov s rozvozom jedál – čestné prehlásenie 
vyhlasovateľ má právo zrušiť súťaž 
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2. Kúpa pozemku určeného na bytovú výstavbu – vyhlásenie verejnej súťaže 
     Obec  vlastní pozemky pod výstavbu bytových domov, preto by mala byť vyhlásená  
     verejná súťaž. Po diskusii bolo rozhodnuté 
Hlasovanie č. 26 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 24/2/7 
Obecné zastupiteľstvo  odkladá vyhlásenie verejnej súťaže na pozemky určené na bytovú výstavbu.  
 
3.Žiadosť (č. 104/15) o užívanie poľovného revíru Kýčera 
   PZ Kýčera predložilo žiadosť o užívanie poľovného revíru  v kat. území obce . 
Hlasovanie č.27: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 25/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 104/15) PZ Kýčera  Veľké Rovné užívanie 
poľovného revíru  Kýčera na dobu do roku 2030. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
4.Kronika rok 2014 
   Kronikárka obce predložila na schválenie Zápis roka 2014. 
Hlasovanie č. 28: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 26/2/7  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zápis kroniky rok 2014 tak ako bol predložený kronikárkou obce.  
 
5.Žiadosť (č. 1018/14) na zriadenie Klubu dôchodcov 
   Združenie dôchodcov požiadalo žiadosťou (č. 1018/15) o zriadenie Klubu dôchodcov Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 29 : všetkými hlasmi  prítomných  
Uznesenie  27/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zriadenie Klubu dôchodcov  Veľké Rovné . 
Žiadosť  ŠK FIT Veľké Rovné – vytvorenie občianskeho združenia 
ŠK FIT pod vedením  P.Šedivého  preložilo žiadosť o vytvorenie občianskeho združenia.  
Hlasovanie č. 30 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 28/2/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie vytvorenie občianskeho združenia ŠK FIT Veľké Rovné. 
 
6.Žiadosť (č. 103/15) PZ Kýčera o poskytnutie finančnej podpory 
   PZ  Kýčera požiadalo žiadosťou (č. 103/15) o finančnú podporu na rok 2015 . 
Hlasovanie č. 31: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 29/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 103/15) PZ Kýčera Veľké Rovné poskytnutie 
finančných prostriedkov na rok 2015 vo výške 500 €. 
 
7. Žiadosť (č. 83/15) DHZ Veľké Rovné o finančný príspevok na rok 2015 
    Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 83/15) DHZ Veľké Rovné o finančný príspevok na    
    rok 2015. 
Hlasovanie č. 32 : všetkými hlasmi  prítomných  
Uznesenie 30/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 83/15) DHZ Veľké Rovné poskytnutie 
finančného príspevku na rok 2015 vo výške 500 €. 
 
8.  Žiadosť (č. 41/15) ZO SZZ Veľké Rovné o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
     ZO Slovenského  zväzu záhradkárov  Veľké Rovné požiadala  o dotáciu na rok 2015. 
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Hlasovanie č. 33: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 31/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 41/15) ZO SZZ Veľké Rovné poskytnutie  
dotácie na rok 2015 vo výške 500 €. 
 
9. Žiadosť  TJ Štart (č. 38/15) o dotáciu na rok 2015 
    TJ Štart Veľké Rovné predložila žiadosť o dotáciu na rok 2015. 
Hlasovanie č. 34: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 32/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 38/15) TJ Štart Veľké Rovné na I. polrok 2015 
vo výške 3 000 €. 
 
10. Žiadosť (č. 143/15) FS Rovňan o poskytnutie fin. príspevku na I.Q.2015 
       Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou (č. 143/15) FS Rovňan  o poskytnutie finančných      
       prostriedkov na I.Q.2015. 
Hlasovanie č. 35 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 33/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 143/15) FS Rovňan  poskytnutie finančných 
prostriedkov na I. polrok 2015 vo výške 1 000 €. 
Zároveň berie na vedomie Prehľad aktivít FS Rovňan v roku 2014. 
 
11. Žiadosť  Súkromná  ZUŠ  Yamaha  Veľké Rovné o finančný príspevok  
      Súkromná základná umelecká škola Yamaha predložila žiadosť o poskytnutie finančných   
       prostriedkov  . 
Hlasovanie č. 36: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 34/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti S ZUŠ Yamaha Žilina finančný príspevok  na rok 
2015 vo výške  500 €, s podmienkou použiť finančné prostriedky pre činnosť  S ZUŠ V.Rovné. 
 
12. Žiadosť (opakovaná) M.Krigovský V.Rovné 339 o odpredaj pozemku z vlastníctva Obce  
       Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou p. Krigovského o odpredaj pozemku  
       z vlastníctva Obce , pretože vyjadrenie dotknutých susedov je kladné s podmienkou, ktorá bude     
       zahrnutá pri predaji v kúpnej zmluve.  
Hlasovanie č. 37 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 35/2/7 
Na základe žiadosti  č. 625/14  Michal Krigovský  Veľké Rovné 339 obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a/  prebytočnosť  nehnuteľného majetku parc.č. CKN 15122  
b/ v súlade s § 9 a , ods. 2 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný majetok  
CKN  15122  na základe spracovaného GP na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí 
uznesenia , c/ spôsob jeho prevodu – odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého 
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov  v zmysle § 9a, ods.8 písm.e/ Zák. 138/1991 
Zb. o majetku obce,  d/  na pozemok bude zriadené vecné bremeno právo vstupu na pozemok za 
účelom opravy a údržby dažďovej kanalizácie a za cenu podľa znaleckého posudku. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
13. Žiadosť (1009/14) Tabaček Pavol Veľké Rovné 128 a Tabaček Peter Veľké Rovné 127 o zámenu 
      pozemkov  
      Žiadatelia požadujú zámenu pozemkov pod príjazdovou cestou v ich vlastníctve za pozemok vo  
      Vlastníctve Obce, nakoľko sa cesta  nevyužíva, ale využíva sa príjazdová cesta , ktorú dobrovoľne  
      poskytli na vybudovanie. 
Hlasovanie č. 38: všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 36/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 1009/14) Tabaček Pavol Veľké Rovné 128 
a Tabaček Peter Veľké Rovné 127 zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov na LV č. 5549 parc.č. 
729/3 za pozemok  vo vlastníctve Obce veľké Rovné  parc.č. 15306/1 k.ú. Veľké Rovné . 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
 
14. Žiadosť (č. 101/15) Marta Fakundínyová, Veľké Rovné 698 o predaj pozemku z vlastníctva  
       Obce Veľké Rovné  
      Žiadateľka v rámci ROEP  vysporiadava pozemky pod rodinným domom , kde je Obec Veľké Rovné  
      vlastníkom. Žiada o odpredaj pozemku parc.č. Pkn. 4158 o výmere 304 m2 v podiele 1/1. 
Hlasovanie č. 39: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 37/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a/ prebytočnosť nehnuteľného majetku  - pozemku parc.č. Pkn. 4158 z vlastníctva Obce o výmere  
304 m2 v podiele 1/1 
b/ v súlade s § 9a, odst. 2 Zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný majetok parc.č. 
Pkn. 4158 na základe spracovaného GP na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí 
uznesenia.  
c/ spôsob jeho prevodu – odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa , na ktorého schválenie je 
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov v zmysle § 9a , ods. 8, písm.e/ Zák. 138/1991 Zb. o majetku 
obce na základe  žiadosti č. 101/15 Marta Fakundínyová Veľké Rovné 698 
d/ cena podľa znaleckého posudku  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta  obce.  
 
15. Žiadosť (č. 106/15) Jozef Mičieta Veľké Rovné 339 o odkúpenie pozemku 
     J.Mičieta požiadal  o odkúpenie pozemku ktorý,  ale nie je vo vlastníctve  Obce Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 40 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 38/2/7 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť odkladá. 
 
16. Vyradenie motorového vozidla  KIA   +  likvidácia vozidla   
       Predsedajúci predložil návrh na vyradenie motorového vozidla KIA ŠPZ BY 793 AA  a následne  
       jeho likvidáciu. 
Hlasovanie č . 41 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 39/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie motorového vozidla KIA , ŠPZ BY 793 AA a zároveň i jeho 
likvidáciu. 
 
17. Schválenie činnosti stavebného úradu 
       ZMOS žiadal o zaradenie stavebného úradu Veľké Rovné do Spoločného stavebného úradu ,  
      nakoľko  pripravovaný stavebný zákon neumožňuje vykonávať činnosť  samostatne.  
Hlasovanie č. 42 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 40/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začlenenie  stavebného úradu Obce Veľké Rovné do Spoločného 
stavebného úradu regiónu Bytčiansko. Výkon činnosti   a financovania ako doteraz. 
 
18. Žiadosť (č. 158/15) DPO OV Bytča o finančný príspevok na súťaž „Plameň 2015“    
      DPO OV Bytča požiadal o finančný príspevok na súťaž Plameň 2015. 
Hlasovanie č. 43: všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 41/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 158/15) DPO OV Bytča finančné prostriedky 
na súťaž „Plameň 2015 „  vo výške 100 €. 
 
19. Inventúra DHM za rok 2014 
      Oddelenie správy majetku obce predložilo  Inventarizáciu majetku obce za rok 2014. 
Hlasovanie č. 44 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 42/2/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventarizáciu majetku Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 za rok 
2014 so  skutočným  stavom  majetku  drobný  majetok  :  96 106,87 € a dlhodobý majetok  
6 006 632,02 €. 
 
20. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2015 
       Základná škola Veľké Rovné ústredie predložila Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2015 
Hlasovanie č. 45 : všetkými hlasmi  prítomných 
Uznesenie 43/2/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Vyradenie majetku k 31.1.2015 tak ako bol predložený návrh ZŠ 
s MŠ SUT Veľké Rovné 302 v celkovej hodnote 10 563,60 €. 
 
Záver 
P. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
Overovatelia :    Mária Gabajová 
 
                            Ing. Pavel  Gabrík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                            Ing. Albert Majstrík 
starosta obce                                                                                     prednosta úradu 
 
 
 
 


