
Zápisnica  

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 23.10.2017 

v zasadacej miestnosti  Obecného domu vo Veľkom Rovnom ústredí  

 

Prítomní :  Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Juraj Bachroník, Mária Gabajová, 
               Ing. Pavel Gabrík, Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková,  
               Mgr. Mária Pacíková, Alojz Škrkoň 
 

Neprítomní ospravedlnení :   Ivan Frolo,  Alojz Gumančík  
 
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 : Zuzanu Ohrádkovú, Ing. Juraj Bachroník 
 
Hlasovanie  č.221 : Program zasadnutia – všetkými hlasmi prítomných 
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Zriadenie vecného bremena „in rem“ pre firmu Real – K, s.r.o. Komárno 

Obecné zastupiteľstvo  Veľké Rovné uznesením  100/9/4 zo dňa 19.4.2004 udelilo súhlas 
k zriadeniu vecného bremena   a to právo prechodu pešo a motorovými vozidlami na 
pozemky  nachádzajúce sa v kat. území  Veľké Rovné CKN 2469/1 – ovocný sad o výmene 
5 933 m2, CKN 2469/8 – zastavaná plocha – prístupová  komunikácia o výmere 651 m2, ktoré 
sú zapísané na LV č. 2757 na Obec Veľké Rovné v celosti. Ďalej predmetom zmluvy , je aj 
uloženie a napojenie vodovodnej prípojky, splaškovej prípojky, vodomernej šachty a šachty 
splaškovej  kanalizácie.  
 Zmluva o zriadení vecného bremena bola uzatvorená  dňa 16.8.2004 medzi  povinným  
Obcou Veľké Rovné a oprávnenými  Ing. Štefan Škrkoň a Alojz Škrkoň.  
Nakoľko v súčasnej dobe prebieha odpredaj nehnuteľnosti je potrebné vecné bremeno „in 
rem“ zriadiť na nového majiteľa. 

Hlasovanie č. 222 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 210/M/7 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou o zriadení vecného bremena „in rem“ pre firmu REAL-K, 
s.r.o. Novozámocká cesta č. 3946, 945 01  Komárno. 
Uznesenie 211/M/7 

Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje uzatvoriť s novým vlastníkom REAL-K, s.r.o. Komárno predmetnú 
zmluvu o vecnom bremene (návrh ,ktorej tvorí prílohu č. 1 k tejto Zápisnici z mimoriadneho 
zastupiteľstva) akonáhle sa REAL-K, s.r.o. Komárno stane vlastníkom predmetných nehnuteľností, 
predmetom , ktorej bude vecné bremeno „in rem“ spočívajúce v práve vstupu a prechodu cez 
pozemky a právo uloženia, vedenia, napojenia vodovodu a splaškovej kanalizácie, vodomernej šachty 
a šachty splaškovej kanalizácie na predmetných pozemkoch.  
Záver 

Predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva 
ukončil.  
 
Overovatelia:     Zuzana Ohrádková                                                       Ing. Juraj Bachroník  
 
Zapísala : Hnidzíková  
 

Ing. Jozef Mičieta                                                                                        Ing. Albert Majstrík 

  starosta obce                                                                                               prednosta úradu 


