
 Zápisnica 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 30.júna 2020 
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí 

 
 Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak 
                     Ing. Bachroník Juraj,  Čvapek Juraj, Frolo Ivan, Fuljerová Veronika,  
                     Ing. Pavel Gabrík,  Alojz Gumančík, Ing. Kulík Juraj, Mehešová Veronika,  
                     Ohrádková Zuzana ,Mgr. Pacíková Mária, Mgr. Ráztočný Jozef  
 
Program 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal poslancov  
s upozornením ,že rokovanie bude v ochranných rúškach a konštatoval, že na zasadnutí je 
prítomných 11 poslancov,  takže zasadnutie je uznášania schopné. 
 
Overovatelia zápisnice : Čvapek Juraj, Frolo Ivan 
 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol doplnený o bod : 
22. Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné 1575 : Žiadosť  o dovybavenie  kuchyne 
 
Hlasovanie č. 92 : schválenie programu zasadnutia : všetkými hlasmi prítomných  
Program bol schválený a doplnený o bod 22.  
 

1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné  za rok 2019 
2. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 2/20 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 
4. Prijatie návrhu poslancov na riešenie budovy ZŠ Ivor 
5. Prijatie návrhu poslancov na riešenie Domova dôchodcov Veľké Rovné-Ivor 
6. Prenájom kontajnerov od Mesta Bytča na BRO 
7. Spoločenstvo vlastníkov bytov Elzaco Veľké Rovné :Žiadosť o odkúpenie pozemku 
8. M.Cániková, I.Kováčová Veľké Rovné č. 1357 : Žiadosť o dokončenie cesty 
9. FACTA Non VERBA  ŽA: Žiadosť o podporu 
10. DHZ Veľké Rovné :Žiadosť o finančný príspevok 
11. PZ Kyčera Veľké Rovné : Žiadosť o pridelenie dotácie  
12. DFS Rovňanček : Žiadosť o finančný príspevok 
13. TJ Štart Veľké Rovné : Žiadosť o dotáciu 
14. FS Rovňan : Žiadosť o finančnú dotáciu 
15. ÚO DPO SR Bytča : Žiadosť o finančnú výpomoc 
16. ŠRK FIT Veľké Rovné : Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
17. Slov. včelárska spoločnosť Veľké Rovné : Žiadosť o finančný príspevok 
18. Slovenský záhradkár Veľké Rovné : Žiadosť o poskytnutie dotácie 
19. Ing. Milan Burda, Veľké Rovné 385 : Žiadosť o finančný príspevok na reprezentačnú  

športovú činnosť 
20. Marián Sapieta, Veľké Rovné 24 : Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
21. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Žiadosť o dodatok k VZN č. 149/19 
22.  Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné 1575 : Žiadosť o dovybavanie kuchyne 
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1. Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2019 
     Záverečný účet Obce Veľké Rovné bol vyvesený na úradnej tabuli obce i so stanoviskom  
     hlavného kontrolóra obce .  
Hlasovanie č. 93 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie   87/7/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2019, IČO : 
00 321 737 tak ako bol predložený po tom ,čo bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej 
tabuli obce a pripomienky neboli podané. Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad. 
Záverečný účet je priložený k originálu tejto zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k Záverečnému účtu Obce Veľké Rovné za rok 2019.  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
 2. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 2/20 
      Prednosta úradu predložil Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie 
      č.  2/20. Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 94 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  88 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné , Rozpočtové opatrenie 
č.2/20. 
Celkové príjmy po 2. zmene rozpočtu :     2 576 335 € 
Celkové výdavky po 2.zmene rozpočtu :   2 476 667 € 
Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné,  RO  č. 2/20 je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
3. Plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce  na II. polrok 2020 
     Hlavný kontrolór obce Ing. Charbuliak predložil Návrh plánu KČ HK na II. polrok 2020. 
Hlasovanie č. 95 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  89 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 2020 tak ako bol predložený. Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice.  
 
4. Prijatie návrhu poslancov na riešenie budovy ZŠ Ivor 
     Predsedajúci požiadal poslancov o predloženie návrhov využitia budovy ZŠ Ivor do  
     budúcnosti . 
Hlasovanie č. 96 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 90/7/8 
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce o vykonanie prieskumu názorov občanov 
o využití budovy ZŠ Ivor na internetovej stránke obce . 
 
5.  Prijatie návrhu poslancov na riešenie  Domova dôchodcov V.Rovné –Ivor 
      Predsedajúci informoval poslancov o riešení využitia budovy starej školy – jedálne ZŠ Ivor.  
Hlasovanie č. 97 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie  91/7/8 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečiť  vypracovanie ekonomickej analýzy 
využiteľnosti  a potreby  prevádzkovania domova dôchodcov v obci. Zároveň poveruje 
starostu obce zabezpečiť  jednoduchú  architektonickú štúdiu objektu.  
 
6. Prenájom kontajnerov od Mesta Bytča na BRO  (biologicky rozložiteľný odpad) 
     Starosta  obce informoval poslancov o liste z Mestského úradu Bytča  o oznámení výšky 
      prenájmu kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad . Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 98 : všetkými hlasmi prítomných           
Uznesenie  92 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom kontajnerov na BRO od Mesta Bytča. 
 
7. Spoločenstvo vlastníkov bytov ELZACO V.Rovné : Žiadosť o odkúpenie pozemku  
     Spoločenstvo vlastníkov bytov ELZACO Veľké Rovné č. 295, požiadalo o odpredaj pozemku  
     parc.č. 2530/5. Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 99 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie    93 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer  odpredaja  pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné.  
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce. 
 
8.    M.Cániková, I.Kováčová, V.Rovné 1357 : Žiadosť o dokončenie cesty 
       M.Cániková a I.Kováčová požiadali o dokončenie cesty m.č. Ráztoky . 
Bolo prijaté 
Hlasovanie č. 100 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 94/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrealizovať  dokončenia cesty podľa finančných 
prostriedkov. 
 
9. Žiadosť (č. 103/20) ACTA  Non VERBA  Žilina o finančnú podporu 
     Facta Non Verba Žilina požiadala ( č. 103/20) o finančný príspevok. 
Hlasovanie č. 101: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie    95 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č. 103/20)  FACTA Non VERBA  Žilina 
finančný príspevok. 
10. Žiadosť (č. 116/20) DHZ Veľké Rovné o finančný príspevok 
       DHZ Veľké Rovné požiadal (č. 116/20) o finančný príspevok , ktorý chcú použiť na svoju   
       činnosť. 
Hlasovanie č. 102 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie  96 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 116/20 ) Dobrovoľný hasičský zbor 
Veľké Rovné finančný príspevok vo výške 200 €. 
 
11.   Žiadosť (č. 118/20) PZ Kyčera Veľké Rovné o finančný príspevok 
         PZ Kyčera požiadalo (č. 118/20) o pridelenie dotácie na opravu vodovodnej prípojky aj  
         elektrickej prípojky  , ktorá bola poškodená pri veternej kalamite.  
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Hlasovanie č. 103 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie  97 /7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 118/20) PZ Kyčera Veľké Rovné 
finančný príspevok vo výške 500 €. 
 
12. Žiadosť DFS Rovňanček Veľké Rovné  o finančný príspevok  
       DFS Rovňanček požiadal o finančný príspevok  a svoju činnosť. 
Hlasovanie č. 104 : všetkými hlasmi prítomných 
 
Uznesenie   98/7/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá  žiadosť  DFS Rovňanček  o finančný príspevok.  
 
13.Žiadosť ( 28120) TJ Štart Veľké Rovné o finančný príspevok 
        TJ Štart Veľké Rovné požiadala o schválenie dotácie na 1. a  2. polrok 2020. 
Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 105 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 99/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 281/20) TJ Štart Veľké Rovné finančný 
príspevok na I. a II.polrok 2020  vo výške  5 500 €.  
 
14. Žiadosť (č. 130/20) FS Rovňan Veľké Rovné o finančný príspevok  
        FS Rovňan požiadal  (č. 130/20) o finančný príspevok pre rok 2020. 
Hlasovanie č. 106 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 100/7/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 130/20) FS Rovňan Veľké Rovné o  finančný 
príspevok.  
 
15. Žiadosť (č. 134/20) ZO DPZ Bytča  o finančný príspevok 
       DPO Bytča požiadala (č. 134/20) o finančný príspevok na súťaž „Plameň 2020“. 
Hlasovanie č. 107: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 101/7/8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť  (č. 134/20) Územná organizácia Dobrovoľného 
požiarneho zboru SR Bytča o  finančný príspevok na súťaž Plameň 2020 . 
 
16. Žiadosť (č. 137/20)  ŠRK FIT   OZ Veľké Rovné o finančný príspevok 
       ŠKR FIT Veľké Rovné požiadal (č. 137/20) o finančný príspevok na rozvoj OZ .  
Hlasovanie č. 108 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 102/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 137/20) ŠRK FIT Občianske združenie 
Veľké Rovné finančný príspevok vo výške 300 €. 
 
17. Žiadosť (č. 143/20) Slov. včelárska spoločnosť Jána Čajdu o finančný príspevok 
       SVS Jána Čajdu Veľké Rovné požiadala (č. 143/20) o finančný príspevok   na zrealizovanie  
        svojich zámerov. V auguste chcú odhaliť pamätnú tabuľu    osobnosti Rudolf Mičieta  
        a vyrobiť včelársku zástavu. 
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Hlasovanie č. 109 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 103/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 143/20) SVSJČ Veľké Rovné finančný 
príspevok vo výške 500 €. 
 
18. Žiadosť (č. 148/20 ) Slovenský záhradkár Veľké Rovné o finančný príspevok 
        Slovenský záhradkár Veľké Rovné požiadal (č. 148/20) o dotáciu na svoju činnosť. 
Hlasovanie č. 110 :  zdržal sa : Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková 
                                    Za : ostatní prítomní poslanci  
Uznesenie 104/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 148/20) Slovenský záhradkár Veľké 
Rovné finančný príspevok vo výške 500 €. 
 
19.Žiadosť (č. 171/20) Ing. M.Burda V.Rovné č. 385 o finančný príspevok na reprezentačnú 
      športovú činnosť 
      Ing. Burda požiadal (č. 171/20) o poskytnutie finančného príspevku na reprezentačnú  
     športovú činnosť.  
Hlasovanie č. 111 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 105/7/8                                                                                                    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 171/20) Ing. Milan Burda Veľké Rovné 
č.385 finančný príspevok na reprezentačnú športovú činnosť vo výške  300 €. 
 
20.  Žiadosť (č. 314/20) M. Sapieta V.Rovné č.24 : o odkúpenie obecného pozemku 
        Marián Sapieta,  V.Rovné č.24  požiadal (č. 314/20) o odkúpenie obecného pozemku , na  
        ktorom má vybudovanú menšiu stavbu a aktuálne má pozemok v prenájme od Obce      
        Veľké Rovné.  
Hlasovanie č. 112: všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 106/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer  odkúpenia  časti obecného  pozemku CKN č. 2299/5  
Na základe žiadosti (č. 314/20) Marián Sapieta Veľké Rovné č. 24. 
Na ďalšie konanie sa splnomocňuje starosta obce.  
 
21. ZŠ s MŠ SUT V.Rovné : Žiadosť o dodatok k Nariadeniu obce V.Rovné č. 149/19 
      ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné navrhuje dodatok k VZN č. 149/19, nakoľko v čase  
      mimoriadneho prerušenia vyučovania  na školách bola zatvorená prevádzka Školského  
      klubu detí a Centra voľného času .   Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 113 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 107/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  dodatok k Nariadeniu obce V.Rovné č. 149/19 tak ako bol 
predložený. 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila p. riaditeľka Mgr. Milučká, ktorá 
informovala poslancov o stave žiakov v ZŠ  , o umiestnení detí v MŠ, o vyučovaní cez 
pandémiu COVID 19.  
Predsedajúci a poslanci poďakovali p. riaditeľke za prácu, ktorú v neľahkej situácii zvládla 
bravúrne.  
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22.Ľubomír  Škorvan Veľké Rovné 1575 : Žiadosť (č. 339/20) o dovybavenie kuchyne 
      Ľ.Škorvan predložil žiadosť (č. 339/20) o dovybavenie priestorov kuchyne a stavebné  
     úpravy.      
 Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 114 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 108/7/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stavebné úpravy rozšírenia kuchyne podľa finančných 
možností obce a ostatné požiadavky technického zabezpečenia riešiť v zmysle zmluvy.  
 
 
Informácie : 
p. starosta informoval poslancov o :  oprave mosta v centre obce vyasfaltovaním, o oprave 
MK zo zadu k Zdravotnému stredisku, o vypnutí VO po polnoci v obci. 
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
Overovatelia :  Čvapek Juraj                                                               
                            Frolo Ivan 
                            
 
Zapísala : Hnidzíková  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                     Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                            prednosta úradu 
 
 


