
Zápisnica 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.septembra 2018 v zasadacej 

miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom –ústredí 
 

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak,   Ivan Frolo, Mária Gabajová,   
                   Ing. Pavel Gabrík,  Alojz Gumančík , Ladislav Chabroň, Ing. František Kmecík, 
                    Jozef Milučký, Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková,Ing. Juraj Kulík 
 
Neprítomný  neospravedlnený :  Ing. Juraj  Bachroník  
Program 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov  
s konštatovaním, že na  zasadnutí je prítomných  10 poslancov, 1 poslanec  neprítomný , takže 
zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Overovatelia zápisnice : Alojz Gumančík, Ing. Juraj Kulík  
 
Predsedajúci požiadal poslancov o  prerokovanie a  zaradenia ešte 2 bodov programu : 
1/ Vyradenie DM a DHM a 2/ Žiadosť D.Harciník, V.Rovné 1272 (č. 590/18) o prenájom pozemku 
 
Hlasovanie č. 271 : všetkými hlasmi prítomných 
Program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 

1. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018 
2. Zmena Rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/18 
3. Dobudovanie kanalizácie občanmi ... dotácia 
4. Oporná stena na parkovisku pri BD č.340,341 
5. Odsúhlasenie „Námestie“ výška investície a rozdelenie na etapy 
6. Opakovaná žiadosť Roman Škulavík, V.Rovné 541 o odpredaj pozemku z vlastníctva Obce 
7. Žiadosť o odkúpenie časti chodníka P.Bátorek, V.Rovné 392 
8. Žiadosť DFS Rovňanček o finančný príspevok 
9. Zoznam DM a DHM navrhnutého na vyradenie 
10. Daniel Harciník, V.Rovné 1272 žiadosť o prenájom pozemku 

 
 1 . Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018 
      Prednosta úradu predložil Monitorovaciu správu prezenčne poslancom. 
Hlasovanie č. 272 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 256/17/7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018. 
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
 2 .  Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné , Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
        Prednosta úradu v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil úpravu  rozpočtu obce na 
rok 2018, Rozpočtovým opatrením č. 3/2018. 
Hlasovanie č. 273 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  257/17/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie 
 č. 3/2018.        Celkové príjmy  po RO  predstavujú 2 687 618 € 
                          Celkové výdavky po RO predstavujú 2 614 997 € 
RO 3/2018 je priložené k originálu tejto zápisnice.  
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3. Dobudovanie kanalizácie občanmi .... dotácia 
     Poslanci sa zaoberali možnosťou prispieť finančne na kanalizáciu, kde by si ju občania museli  
     dobudovať na svoje náklady. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 274 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  258/17/7 
Obecné zastupiteľstvo   odkladá  riešenie tohto  návrhu.  
 
4. Oporná stena na parkovisku pri BD č. 340,341 
      Predsedajúci informoval o projekte „Oporná  stena „ pri parkovisku BD č. 340,341 
Hlasovanie č. 275 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  259/17/7 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje investičný zámer vybudovania „Opornej steny „  na sídlisku pri BD 
 č. 340,341 podľa rozpočtových možností obce v hodnote 96 000 € . 
 
5. Odsúhlasenie PD „Námestie „ výška investície a rozdelenie na etapy 
     Poslancom bola  predložená PD „Veľké Rovné – centrálne námestie “ ,  výška investície 
a rozdelenie na etapy. 
Hlasovanie č. 276 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 260/17/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  realizáciu investičnej akcie  „Veľké Rovné – centrálne námestie „ vo 
výške 320 tis. € a rozdelenie na 3 etapy. 
 
6. Žiadosť – opakovaná, R.Škulavík V.Rovné č. 541  o odpredaj pozemku  z vlastníctva obce 
     Prednosta  úradu bol zastupiteľstvom poverený zistiť všetky skutočnosti k vlastníctvu domu č. 456. 
Hlasovanie č. 277 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  261/17/7 
Obecné zastupiteľstvo   v súlade s ust. § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 , písm. e/ Zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  schvaľuje priamy predaj z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa (prebytočnosť a nevyužiteľnosť pre potreby obce) pozemkov  parc.č. CKN 214 ostatné plochy 
o výmere 48 m2 ,  parc. CKN 216 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, zapísané na LV 2278 
v spoluvlastníckom  podiele 15/16 v kat. území  Veľké Rovné na základe žiadosti (č. 195/18) Roman 
Škulavík, Veľké Rovné 541. Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce.   
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.  
 
7. Žiadosť ( č. 560/18) P.Bátorek, V.Rovné 392 o odpredaj časti chodníka 
     Peter Bátorek ,Veľké Rovné č. 392 požiadal žiadosťou (č. 560/18) o odpredaj časti chodníka medzi 
CKN prac. 318 a CKN č. 319 z vlastníctva Obce Veľké Rovné na LV č. 2650. 
Hlasovanie č. 278 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  262/17/7 
Obecné zastupiteľstvo  odkladá žiadosť (č. 560/18) Peter Bátorek, V.Rovné 392 o  odpredaj časti 
chodníka  medzi   CKN parc.č.  318 a CKN parc. č. 319 z LV 2650 a poveruje starostu obce zistiť  
využitie okolitých parciel. 
 
8. Žiadosť (č. 576/18) DFS Rovňanček o poskytnutie finančného príspevku 
     DFS Rovňanček predložil žiadosť (č. 576/18) o poskytnutie finančného príspevku na ich činnosť. 
Hlasovanie č. 279 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  263/17/7 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na základe žiadosti (č. 576/18) DFS Rovňanček poskytnutie 
finančného príspevku vo výške 1 000 €. 
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9.Zoznam DM a DHM  navrhnutý na vyradenie 
   Ekonomické oddelenie predložilo Návrh na vyradenie DM a DHM . 
Hlasovanie č. 280 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 264/17/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zoznam na vyradenie DM v hodnote 2 198,92 € a DHM  
v zostatkovej cene O €. 
Zoznam DM a DHM je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 

10.Daniel Harciník, Veľké Rovné 1272   žiadosť (č. 590/18) o prenájom pozemku 
Daniel Harciník požiadal o prenájom pozemku parc.č. 13485/2 vo vlastníctve Obce 
Veľké Rovné na dobu určitú, parcelu chce využívať ako skládku stavebného materiálu 
a sypkých hmôt. 
Hlasovanie č. 281 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 265/17/7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti  (č. 590/18) Daniel Harciník, Veľké Rovné 
č.1272 prenájom pozemku pac.č. CKN 13485/2 vo vlastníctve Obce Veľké Rovné na dobu 
určitú od 1.7.2018-31.12.2018 za cenu  4 €/m2/rok .Parcela sa bude využívať na skládku 
stavebného materiálu a sypkých hmôt. 
 
 
Informácia 
Predsedajúci  informoval poslancov o :  príprave  Drotárskych hodových slávností,   výstavbe  
MŠ, asfaltovaní  MK v obci.  
 
Záver 
Starosta poďakoval poslancom za účasť, za ich prácu v zastupiteľstve obce, ktoré bolo 
v tomto volebnom období posledné  a  zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Overovatelia :        Alojz Gumančík  
                                 Ing. Juraj Kulík 
 
                           
 
 
Zapísala: Hnidzíková 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                    Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                            prednosta úradu 


