
Zápisnica 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 8.3.2017 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí  
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík,  Bc. Jozefa Šípková, Ivan Frolo, Mária Gabajová, 
                   Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, 
                  Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Papánková, Alojz Škrkoň 
Neprítomný ospravedlnený :   Ing. Juraj Bachroník 
 
Na zasadnutí sa zúčastnili : JUDr. Školek, Ing. Varecha, PaedDr. Juráš 
Zástupcovia petície : viď.  Prezenčnú listinu  
 
Program : Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných 
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, 1 poslanec ospravedlnený, 
takže zasadnutie je uznášania schopné.  
Zároveň privítal pozvaných hostí  : JUDr. Školka , ktorý vysvetlil prítomným , čo všetko má obsahovať 
petícia a aké nezrovnalosti boli v petícii, ktorú spísali rodičia za zachovanie Základnej školy pod 
Ivorom,  ďalej požiadal starostu obce Vysoká na Kysucou Ing. Varechu, aby oboznámil prítomných, že 
s rovnakou situáciou sa zaoberali aj v ich obci obyvatelia a poslanci a o vyriešení situácie. 
K predmetnej veci sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva zúčastnil aj pracovník  Obvodného 
školského úradu  PeadDr. Juráš , ktorý prítomných zástupcov petície oboznámil so všetkými 
skutočnosťami, ktoré sa týkajú  predmetnej školy z pohľadu Ministerstva školstva. Ďalej na zasadnutí 
boli prítomné riaditeľky  ZŠ Ivor Mgr. Kmecíková a ZŠ s MŠ SUT ústredie  Mgr. Milučká.  
 
Za overovateľov zápisnice určil : Mgr. Mária Papánková, Alojz Škrkoň 
 
Hlasovanie č. 172 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
1.Prerokovanie „Petície „ na zachovanie ZŠ Veľké Rovné –Ivor 
2. Rôzne : Správa o kontrolnej činnosti HK Obce za rok 2016 
                   Návrh na vyradenie majetku ZŠ Veľké Rovné –Ivor 
                  Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – ústredie 
                  FS Rovňan žiadosť o finančný príspevok  
                  DHZ Veľké Rovné žiadosť o finančný príspevok 
                  Menovací dekrét veliteľa hasičskej jednotky DHZ Veľké  Rovné 
                  A.Mohyláková, E.Veselá, M.Omasta, A.Omasta- žiadosť o odpustenie dane   
                  z nehnuteľností 
                  P.Martikán a spol. žiadosť o prenájom pozemku 
                  Predaj pozemku pod BD 
                  PhDr. M.Urdáková Pov. Bystrica – vyjadrenie k žiadosti o zriadenie Súkromného centra  
                  špec.-pedag.poradenstva v obci  
                  Obecná knižnica – žiadosť o finančný príspevok 
                  Zápis kronika „Rok 2016“ 
                  TJ Štart Veľké Rovné – žiadosť o finančný príspevok  
 
1.Prerokovanie „Petície „ o zachovanie Základnej školy Veľké Rovné –Ivor 
   Na zasadnutí  obecného zastupiteľstva sa zúčastnili rodičia , (viď. prezenčná listina) , ktorí  Petíciu  
  na zachovanie Základnej školy pod Ivorom podali . V diskusii  svoje názory  prezentovali  rodičia,  
  poslanci  a pozvaní hostia.      Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 173 : za všetci prítomní poslanci 
                                  zdržal sa : Alojz Gumančík 
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Uznesenie 166/11/7 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Petíciu na zachovanie   Základnej školy  Veľké Rovné –Ivor  
a nevyhovuje petícii. 
2. Rôzne 
    1. Správa o kontrolnej činnosti HK Obce Veľké Rovné za rok 2016 
         Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti Obce Veľké Rovné za rok 2016. 
Hlasovanie č. 174 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 167/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľké Rovné 
za rok 2016 tak ako bola predložená, 
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
    2. Návrh na vyradenie majetku – Základná škola Veľké Rovné –Ivor 1422 (č. 111/17) 
        Základná škola predložila Návrh na vyradenie majetku : DHM vo výške 6 219,91 € a DM vo výške  
         3 863,45 €. 
Hlasovanie č. 175 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 168/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ Veľké Rovné –Ivor 1422 na základe Návrhu (č. 111/17) vyradenie 
majetku : DHM vo výške 6 219,91 € a DM vo výške 3 863,45 €. 
 
    3. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 
        ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 predložila Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2017. 
Hlasovanie č. 176 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 169/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 na základe Návrhu na vyradenie 
majetku : 
ZŠ – DHM vo výške  5 110,16 €      DM vo výške 9 887,67 € 
MŠ – DHM vo výške 233,68 €         DM vo výške 2 383,09 € 
ŠJ – DHM vo výške 1 336,52 €         DM vo výške  195,09 €     spolu celkom :  19 146,21 € 
 
    4. FS Rovňan žiadosť o finančný príspevok 
         FS Rovňan  požiadal o finančný príspevok , predložil  Prehľad hospodárenia   a aktivít za rok  
        2016. 
Hlasovanie č. 177 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 170/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti  FS Rovňan finančný príspevok vo výške 4 000 €. 
Zároveň berie na vedomie Prehľad hospodárenia a aktivít v roku 2016. 
 
    5. DHZ Veľké Rovné – Žiadosť (č. 115/17) o finančný príspevok  na rok 2017 
        DHZ predložil žiadosť (č. 115/17) žiadosť o finančný príspevok na svoju činnosť v roku  2017. 
Hlasovanie č. 178 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 171/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 115/17) DHZ Veľké Rovné finančný príspevok 
vo výške 600 €. 
 
    6. Menovací dekrét veliteľa hasičskej jednotky DHZ Veľké Rovné 
         Do funkcie veliteľa hasičskej jednotky je navrhnutý Ján Danihel. 
Hlasovanie č. 179 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 172/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do funkcie veliteľa hasičskej jednotky DHZ Veľké Rovné Jána 
Danihela. 
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     7. Žiadosť (č. 47/17) A..Mohyláková Bytča, E.Veselá Rajec, M.Omasta Olomouc, A. Omasta DDS  
        L. Hrádok o odpustenie dane z nehnuteľností 
        Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo   žiadosťou  (č. 47/17) o odpustenie dane z nehnuteľností. Po 
       diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 180 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 173/11/7 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť (č. 47/17) A. Mohyláková Bytča, E. Veselá Rajec, M. Omasta Olomouc 
a A. Omasta DSS Liptovský  Hrádok  zamieta.  
 
    8. Peter Martikán a spol. žiadosť (č. 124/17) o prenájom pozemku 
        P. Martikán a spol. požiadal žiadosťou (č. 124/17 ) o prenájom pozemku  na účel kynologického  
        výcviku psov.         
Hlasovanie č. 181 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 174/11/7 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť (č. 124/17) P. Martikán a spol.  Veľké Rovné 890 o prenájom 
pozemku.  
 
   9. Predaj pozemku pod BD ( za čerpacou stanicou) 
       Predsedajúci predložil  zámer predať  majetok – pozemok pod výstavbu BD ( za čerpacou  
      stanicou). 
Hlasovanie č. 182 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 175/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    zámer predať svoj majetok priamym predajom podľa § 9 ods. 2, 
písm. a/ a c/ v spojení s § 9a, ods. 1, písm. c/ Zák. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a to :  
Novovytvorený pozemok parc.č. KN –C č. 2469/34 o výmere 230 m,  ovocný sad 
Novovytvorený pozemok parc.č. KN – C č.2469/35 o výmere 231 m2, ovocný sad 
Novovytvorený pozemok parc.č. KN – C č. 2469/36 o výmere 137 m2, ovocný sad,  
ktoré boli vytvorené GP č. 30579864-59/2015 z 13.5.2015, úradne overený Okresným úradom Bytča, 
katastrálnym odborom dňa 19.5.2015 pod č. 198/15 z pôvodného pozemku par. KN  -C  2469/1 
o výmere 4491m2, ovocný sad , vedený v liste vlastníctva č. 2757, kat. územie Veľké Rovné, obec 
Veľké Rovné za kúpnu cenu najmenej 17,53 €/m2, určenú znaleckým posudkom č. 56/2017 zo dňa 
25.2.2017. 
Žiada Ing. Jozefa Mičietu, starostu obce Veľké Rovné zverejniť v zmysle § 9a ods. 2 a 5 Zák. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších  predpisov zámer a spôsob predaja pozemkov na úradnej tabuli 
obce , na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači do 5 . pracovných dní od podpísania 
uznesenia starostom a lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. 
 
    10. PhDr. M. Urdáková Pov.Bystrica  - Žiadosť (č. 714/16) o zriadenie Súkromného centra   
          špeciálno-pedagogického poradenstva v obci Veľké Rovné 
         Na zasadnutí sa osobne zúčastnila PhDr. Urdáková, ktorá poslancom  predstavila svoj zámer  
         zriadiť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v obci. Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie  č. 183 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 176/11/7 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť (č. 714/16) PhDr. M.Urdáková Pov. Bystrica odkladá . 
 
    11. Obecná knižnica  Veľké Rovné – Žiadosť (č. 161/17) o finančný príspevok 
          Knihovníčka predložila žiadosť o finančný príspevok na nákup kníh. 
Hlasovanie č. 184 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 177/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 161/17) Obecná knižnica Veľké Rovné 
finančný príspevok vo výške 500 € na nákup kníh.  
 
    12. Zápis kronika „Rok 2016“ 
           Kronikárka obce Mgr. Beranová predložila Návrh zápis kronika „Rok 2016“ 
Hlasovanie 185 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 178/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis kroniky „Rok 2016“ tak ako bol kronikárkou obce predložený.  
 
   13. TJ Štart Veľké Rovné –Žiadosť o finančný príspevok , Správa o činnosti za rok 2016 
          TJ Štart Veľké Rovné požiadal a o finančný príspevok na svoju činnosti a predložila Správu za rok    
          2016. 
Hlasovanie č. 186 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 179/11/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje TJ Štart Veľké Rovné finančný príspevok vo výške 4 000 €. 
Zároveň berie na vedomie Správu o činnosti za rok 2016. 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 
 
 
Overovatelia :  Mgr. Mária Papánková               
                           Alojz Škrkoň 
 
 
 
Zapísala: Hnidzíková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                              Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                     prednosta úradu 

 


