
Zápisnica 
z  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 30.9.2020 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí 
 
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta , Ing. Albert Majstrík,    
                   Ing. Juraj Bachroník,   Juraj Čvapek, Veronika Fuljerová,  Ing. Pavel  Gabrík,  
                   Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová,  Zuzana Ohrádková,  Mgr. Jozef Ráztočný 
 
Neprítomní  ospravedlnení :  Ivan Frolo,  Alojz Gumančík, Mgr. Mária  Pacíková 
                                                      Ing. Daniel Charbuliak 
Program  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných poslancov 
s upozornením, že rokovanie bude v ochranných rúškach a konštatoval, že na zasadnutí  je 
prítomných  8 poslancov, 3 poslanci ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania schopné.  
Ing. Daniel Charbuliak hlavný kontrolór obce – ospravedlnený 
 
Overovatelia zápisnice : Veronika Fuljerová , Ing. Pavel Gabrík  
 
Hlasovanie  č. 115 : všetkými hlasmi prítomných  
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  
 
1. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
2. Odsúhlasenie návratnej finančnej pomoci, stanovisko hlavného kontrolóra obce 
3. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu Obce Veľké Rovné  k 30.6.2020 
4. Dodatok k VZN č. 148/19 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 
    MŠ  a školských  zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné  
5. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné : Návrh na vyradenie majetku  
6. Vymenovanie veliteľa HZ Veľké Rovné 
7. Žiadosť Michaela Ďurišová, V.Rovné 1013 o poskytnutie finančnej výpomoci  
8. Žiadosť Marek Ovčík, Veľké Rovné 1013 o finančnú výpomoc 
9. Žiadosť Ladislav Svorník, V.Rovné 1023 o príspevok na rekonštrukciu mosta 
10. Žiadosť FS Rovňan o finančný príspevok 
11. Žiadosť DFS Rovňanček o finančný príspevok  
12. Žiadosť akad. Sochár Ľ.Ferko BA o umiestnenie sochy Rovňanky v kroji 
13. Žiadosť Lukáš Bros, Lietavská Lúčka o odkúpenie parcely 
 
1. Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
     Prednosta úradu predložil Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.  
     Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 116 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 109/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné , Rozpočtové opatrenie č. 3/20 . 
Celkové príjmy po 3. zmene rozpočtu :       2 653 711 € 
Celkové výdavky po 3. zmene rozpočtu :    2 556 976 € 
Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/20 je priložené k originálu tejto 
zápisnice.  
 
2. Odsúhlasenie  bezúročnej pôžičky. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  
     Vláda SR má záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Uznesením    
      vlády budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy  
      na výkon ich samosprávnych pôsobností. 
Hlasovanie č. 117 : všetkými hlasmi prítomných 
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Uznesenie 110/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prijatie bezúročnej  návratnej finančnej  výpomoci  vo výške  
66 000 € zo štátneho rozpočtu na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v r. 2020. 
Prijatím tejto návratnej finančnej výpomoci  nedochádza k prekročeniu limitu dlhu a dlhovej služby 
obce podľa § 17, ods. 6  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce na prijatie návratnej 
finančnej výpomoci pre Obec Veľké Rovné. 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
3. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu Obce Veľké Rovné k 30.6.2020 
 Prednosta úradu prezenčne predložil poslancom Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2020    
Hlasovanie č. 118: všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 111/8/8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce Veľké Rovné 
k 30.6.2020. 
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
 
4.  Dodatok č. 1  k VZN č. 148/19 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ  
     a školských  zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné  
     V zmysle oznámenia ÚPSVaR Žilina o poskytnutí finančného príspevku na úhradu časti mzdových  
      nákladov pre žiadateľa ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa  
      znižuje výška dotácie pre MŠ o čiastku 18 817,74 €. 
Hlasovanie č. 119 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 112/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dodatok č. 1  k VZN č. 148/19 , tak ako bol predložený.  
Dodatok č. 1 k VZN 148/19 je priložený k originálu tejto zápisnice.  
  
5. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 : Návrh na vyradenie majetku k 31.8.2020 
     Základná škola s MŠ SUT Veľké Rovné predložila Návrh na vyradenie majetku k 31.8.2020. 
     Bolo prijaté  
Hlasovanie č. 120 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 113/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku k 31.8.2020 na základe žiadosti  ZŠ s MŠ SUT 
Veľké Rovné 302 :  
ZŠ DDM vo výške 2 455,67 € a DM vo výške 3 846,71 €, spolu : 6 302,38 € 
ŠJ  DDM vo výške 73,19 € a DM vo výške  445,33 €, spolu : 518,52 €,  spolu celkom : 6 820,90 €  
 
6.  Vymenovanie veliteľa hasičskej jednotky DHZ Veľké Rovné 
      Starosta obce predložil návrh na vymenovanie veliteľa Hasičskej  jednotky DPZ Veľké Rovné  
      p. Ladislava Slaziníka, dňom 1.10.2020 a zároveň  návrh na odvolanie  doterajšieho veliteľa  
      p. Jána Danihela dňom 30.9.2020. 
 Hlasovanie č.  121 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 114/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vymenovanie veliteľa hasičskej jednotky DHZ Veľké Rovné, dňom 
1.10.2020 p. Ladislava Slaziníka.  
Zároveň odvoláva z funkcie veliteľa hasičskej  jednotky DHZ Veľké Rovné p. Jána Danihela dňom 
30.9.2020. 
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7.  Žiadosť  (č. 481/20) Michalea Ďurišová a manž. Ján , Veľké Rovné 1013 o finančnú výpomoc 
     Obyvateľka obce M.Ďurišová, bytom  Madzín požiadala o poskytnutie finančnej pomoci na obnovu  
     prístupu k novostavbe, pretože prietrž mračien , ktorá sa touto časťou obce prehnala v auguste  
    2020 jej spôsobila , že prístupová cesta k novostavbe bola zničená. 
Hlasovanie č. 122 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 115/8/ 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   na základe žiadosti (č. 481/20) Michaela Ďurišová, Veľké Rovné 
č.1013 a manž. Ján Ďuriš poskytnutie finančnej jednorázovej  výpomoci  vo výške 200 € ako réžiu na 
obnovu prístupu k novostavbe , pretože prietrž mračien , ktorá sa obcou prehnala v auguste  ju 
zničila. Zároveň upozorňuje, aby  pri oprave rátali s možnosťou , že situácia sa môže opakovať a je 
potrebné počítať  s väčším prietokom do budúcnosti.  
 
8. Žiadosť (č. 482/20) Marek Ovčík, Veľké Rovné č. 1013  o poskytnutie finančnej výpomoci 
     Obecný úrad dostal žiadosť  (č. 482/20) od Marek Ovčík , Veľké Rovné č. 1013 o poskytnutie    
     finančnej výpomoci po živelnej pohrome.  Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 123 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 116/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 482/20) Marek Ovčík, Veľké Rovné č.1013  
poskytnutie finančnej jednorázovej  výpomoci vo  výške 200 €    na obnovu zničeného majetku po 
živelnej pohrome , ktorá  obec postihla v auguste 2020. 
Zároveň upozorňuje, aby  pri oprave rátali s možnosťou, že situácia sa môže opakovať a je potrebné 
počítať s väčším prietokom do budúcnosti.  

 
9.  Žiadosť (č. 518/20) Ladislav Svorník a manž. Anna, Veľké Rovné č.1023 o príspevok na 
      rekonštrukciu mosta  
      Obyvateľ obce Ladislav Svorník a manž. Anna, Veľké Rovné  č.1023 požiadali (č. 518/20)  
      o príspevok na rekonštrukciu mosta, ktorý poškodila povodeň v auguste 2020. 
     Po diskusii bolo prijaté 
Hlasovanie č. 124 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 117/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 518/20) Ladislav Svorník a manž. Anna, Veľké 
Rovné č.1023 finančný   jednorázový príspevok na rekonštrukciu mosta vo výške 200 € po živelnej 
pohrome, ktorá obec postihla v auguste 2020. 
Zároveň upozorňuje, aby pri oprave rátali s možnosťou, že situácia sa môže opakovať a je potrebné 
počítať s väčším prietokom do budúcnosti.  
 
10.  Žiadosť (č. 130/20 )  FS Rovňan  o finančný príspevok 
       Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou (č. 130/20) FS Rovňan o finančný  
       príspevok. 
Hlasovanie č. 125 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 118/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 130/20)  FS Rovňan  finančný príspevok vo 
výške 1 000 € na rok 2020. 
 
11.  Žiadosť DFS Rovňanček  o finančný príspevok 
        DFS Rovňanček požiadal o finančný príspevok. 
Hlasovanie č. 126 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 119/8/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti DFS Rovňanček  finančný príspevok vo výške  
500 €. 
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 12. Žiadosť (č. 473/20) akad. Sochár Ľ. Ferko BA o umiestnenie sochy 
        Akad. Sochár Ľ. Ferko, Bratislava požiadal (č. 473/20) o umiestnenie sochy Rovňanky v kroji, na  
        adekvátne miesto v centre obce  ako pamätník venový spisovateľovi JUDr. Milanovi Ferkovi.  
       Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 127 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 120/8/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť  (č. 473/20) akad. Sochár Ľubomír Ferko Bratislava  
o umiestnenie sochy „Rovňanky v kroji“   v centre obce  ako pamätník venovaný spisovateľovi  
JUDr. Milanovi Ferkovi. Zároveň doporučuje  urobiť prieskum medzi obyvateľmi obce formou ankety. 
 
13.  Žiadosť (č. 526/20)  L.Bros L.Lúčka a Martina Bros, Veľké Rovné 654 o odkúpenie parcely 
        Lukáš Bros L.Lúčka a manž. Martina Bros, V.Rovné 654 požiadali (č. 526/20) o odkúpenie parcely  
        z vlastníctva Obce Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 128 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 121/8/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č. 526/20)  Lukáš Bros Lietavská Lúčka a Martina Bros, Veľké 
Rovné 654   o odpredaj parcely z vlastníctva Obce Veľké Rovné.  
                
 
Informácie :  
p. starosta informoval poslancov o :  DSS v obci, sociálna pracovníčka vypracuje podklady na budúce 
zastupiteľstvo,  výstavbe altánku v areáli školy , uzamknutí areálu školy,  vybudovaní nových 
parkovacích miest na sídlisku.  
 
 
Záver  
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí , za zodpovedný prístup k opatreniam 
COVID 19 a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Overovatelia :   Veronika Fuljerová 
 
                             Ing. Pavel Gabrík 
 
 
 
Zapísala : Hnidzíková 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičeta                                                                                           Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                                 prednosta úradu 
 


