
Zápisnica  
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné, dňa 15.12.2020 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – ústredí  
 

Prítomní :  Ing. Jozef Mičieta, Ing.Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak 
                    Ing. Juraj Bachroník, Juraj Čvapek, Ivan Frolo, Veronika Fuljerová ,  Veronika Mehešová,     
                    Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný  
                   Neskôr na zasadnutie prišiel :Ing. Juraj Kulík 
 
Neprítomní  ospravedlnení :   Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík , Zuzana Ohrádková 
Program  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal  prítomných poslancov 
s upozornením, že rokovanie bude prebiehať v ochranných rúškach, že na zasadnutí je prítomných 
7 poslancov, 1l poslanec prišiel neskôr,  3 poslanci ospravedlnení, takže zasadnutie je uznášania 
schopné. 
Overovatelia zápisnice : Veronika Mehešová, Mgr. Mária Pacíková  
 
Hlasovanie č. 129 : všetkými hlasmi prítomných 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Úprava rozpočtu  Obce Veľké Rovné, Rozpočtové  opatrenie č. 4/20 
2. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2021-2023, Stanovisko HK obce k rozpočtu 
3. Použitie rezervného fondu 
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019 a konsolidovanej účtovnej 

závierke k 31.12.2019 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 
6. Návrh VZN č. 153/20 o stanovení miestnych daní .. na rok 2021 
7. Návrh VZN č. 154/20 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na dieťa a žiaka MŠ 

a školských zariadení  so sídlom na území obce Veľké Rovné  
8. Návrh VZN č. 155/20 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na rok 2021 
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 151/19 o nakladaní s TKO pre rok 2021 
10. Daňové nedoplatky 
11. Okresný súd – voľba prísediacich 
12. L.Bros a manž. V.Rovné 654 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
13. Renome  Real, s.r.o. Žilina – Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
14. P.Pradeniak a manž. V.Rovné 528 – Žiadosť o odkúpenie pozemku 
15. Triedenie komunálneho odpadu   býv. areál Svetom 
16. Ľ.Škorvan , V.Rovné 1575 – Žiadosť o úpravu – odpustenie nájmu v súvislosti s COVID 19 

 
1.Úprava rozpočtu Obce Veľké Rovné, Opatrenie č. 4/2020 
   Prednosta úradu predložil  Zmenu rozpočtu Obce Veľké Rovné   na rok 2020, RO č. 4/20. 
Hlasovanie č. 130 : všetkými hlasmi prítomných,      nehlasoval: Ing. Juraj Kulík 
Uznesenie 122/9/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   úpravu rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 4/20. 
Celkové príjmy po 4. zmene rozpočtu :         2 682 617 € 
Celkové výdavky po 4. zmene rozpočtu :      2 567 005 € 
Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, RO č.4/20 je priložené k originálu tejto zápisnice.  
 
2. Rozpočet Obce Veľké Rovné na rok 2021  , Stanovisko HK obce 
    Rozpočet obce bol predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej tabuli obce   
   k pripomienkovaniu. 
Hlasovanie č.  131 : všetkými hlasmi prítomných  
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Uznesenie 123/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Programový rozpočet Obce Veľké Rovné, IČO: 00 321 737 na rok 
2021 po tom, čo bol v zákonnej lehote zverejnený spôsobom v obci obvyklým a pripomienky neboli 
podané a na doporučenie  kontrolóra obce. 
Bežné príjmy vo výške                                              2 175 893 € 
Príjmy z finančných operácií                                      250 000 € 
Príjmy z rozpočtových organizácií                              63 600 € 
Bežné výdavky vo výške                                           2 223 300 € 
Kapitálové výdavky vo výške                                      175 000 € 
Výdavkové finančné operácie                                      90 000 € 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce je priložené k originálu tejto zápisnice. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet obce na roky 2022-2023. 
3.  Použitie rezervného fondu 
      Ekonomické oddelenie predložilo Návrh použitia rezervného fondu. 
Hlasovanie č. 132 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 124/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie rezervného fondu :  
výstavba MŠ : 157 939,42 € a splátkový úver : 90 000 €. 
4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu kons. účtovnej  závierky 
      Nezávislý audítor Ing. Jozef Majchrák predložil Správu z auditu účtovnej závierky , Správu z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy  k 31.12.2019. 
Hlasovanie č. 133 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 125/9/8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu  nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka, licencia 
SKAU č. 713   k 31.12.2019 , tak ako ju predložil dňa 22.10.2020.  
Správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň berie  na vedomie Správu z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019. Správa je priložená k originálu tejto zápisnice.  
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021  
     Hlavný kontrolór obce predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
Hlasovanie č. 134 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 126/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné na 
 I. polrok 2021 tak ako bol predložený. 
Plán kontrolnej činnosti  HK obce na I. polrok 2021 je priložený k originálu tejto zápisnice. 
6.  VZN č. 153/20 o stanovení miestnych daní ....  
      Nariadenie obce určuje aké druhy daní a miestnych poplatkov  sa na území obce  vyberajú. 
Hlasovanie č. 135 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 127/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 153/20 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za 
TKO .Poplatok za vývoz TKO sa zvyšuje pre rok 2021, pretože sa zvyšujú aj náklady na skládku 
odpadov.  Schválené VZN je priložené k originálu tejto zápisnice.  
7.  VZN č. 154/20 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka MŠ a ŠZ... 
     Prednosta predložil  všeobecne záväzne nariadenie poslancom.  
Hlasovanie č. 136 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 128/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 154/20 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
a žiaka MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné . 
Schválené nariadenie je priložené k originálu tejto zápisnice.  
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8. VZN č. 155/20  o dani z nehnuteľností a o dani za psa pre rok 2021 
    Oddelenie daní a miestnych poplatkov predložilo Návrh VZN o dani z nehnuteľností a o dani za psa  
     pre rok 2021. Daň z nehnuteľností sa zvyšuje iba v § 5 Daň z bytov, kde sa mení  sadzba z 0,062 €  
     na 0,080 €. Daň za psa zostáva nezmenená. 
Hlasovanie č. 137 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 129/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 155/20 o dani z nehnuteľností a o dani za psa pre rok 2021. 
Schválené VZN je priložené k originálu tejto zápisnice.  
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 151/19 o nakladaní s TKO ... + prílohy č. 1,2,3 pre rok 2021 
  VZN č. 151/19 sa v podstate nemení, iba dopĺňa  Dodatok č. 1 a prílohy č. 1,2,3 platné pre rok  2021.     
Hlasovanie č. 138 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 130/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 151/19 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné.  
Zároveň schvaľuje  pre rok 2021 : Prílohy č. 1, 2 , 3 , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť  VZN č. 151/19. 
Schválené prílohy sú priložené k originálu tejto zápisnice.  
10.  Nedoplatky na odpis v r. 2020 
        Daňové oddelenie predložilo Návrh na odpísanie nevymožiteľných nedoplatkov, ktoré boli  
        bezvýsledne vymáhané a náklady na ich vymáhanie by presiahli výšku daňového nedoplatku. 
Hlasovanie č. 139 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 131/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpísanie uvedených nevymožiteľných nedoplatkov. 
Daňovník Jaroslav  Pariš, daň rok 2005 a 2006 vo výške 56,62 €. 
11.  Okresný súd Žilina – prísediaci  
        Okresný súd Žilina požiadal o zabezpečenie volieb prísediacich  v zmysle   Zák. 385/2000 Z.z.  
        o sudcoch a prísediacich na obdobie 2021-2024. Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 140 : všetkými hlasmi prítomných    
Uznesenie 132/9/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá zvolenie   prísediaceho Okresného súdu Žilina za Obec Veľké Rovné na 
rok 2021-2024 na ďalšie zasadnutie.  
 
12.  L.Bros a manž. V.Rovné 654  : Žiadosť  (č. 526/20)  o odkúpenie obecného pozemku  
       Obecné zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo žiadosťou (č. 526/20) Ľ.Bros a manž. Martina,  
       Veľké Rovné  č. 654 o odpredaj parcely z vlastníctva Obce Veľké Rovné . 
    Hlasovanie č. 141 : všetkými hlasmi prítomných  
Uznesenie 133/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 526/20) Lukáš Bros Lietavská Lúčka a Martina 
Bros Veľké Rovné č. 654  v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8, písm. e/ Zák. SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa ( nevyužiteľnosť pre potreby obce) pozemku parc.č. CKN 1058- trvalý trávnatý 
porast o výmere 958 m2 z LV č. 11306, podiel 4/84-45, 619 m2.  
Zámer   predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce. 
Kupujúcim bude : Lukáš Bros a manž. Martina, Veľké Rovné 654. Kúpna cena bude stanovená na 
základe znaleckého posudku.  
13.  RENOME REAL, s.r.o. ŽA : Žiadosť (č. 617/20 ) o odkúpenie pozemkov 
        Renome Real, s.r.o. ŽA požiadala o odkúpenie pozemkov  . Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 142 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 134/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č. 617/20) RENOME REAL , s.r.o. Športová 
564/3, Žilina v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a §9a odsek 8, písm. e/ Zák. SNR č. 138/1991 Zb.  
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
(nevyužiteľnosť pre potreby obce) pozemku parc.č. CKN 2469/38- ovocný sad o výmere 8 m2 a CKN 
parc.č. 2469/39 – ovocný sad o výmere 8 m2 v zmysle GP č. 33742693 25/20zo dňa 29.7.2020. 
Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce.  
Kupujúcim bude : RENOME REAL, s.r.o. Športová 564/3 Žilina . 
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku. 
14. Pavol Pradeniak a manž. Oľga, V.Rovné č. 528  : Žiadosť (č. 681/20) o odkúpenie pozemku 
      P.Pradeniak s manž. požiadali o odkúpenie pozemku z vlastníctva Obce Veľké Rovné z LV č.9035. 
Hlasovanie č. 143 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 135/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č. 681/20)  Pavol Pradeniak a manž. Oľga Veľké 
Rovné č.  528 v súlade s ustanovením §9a ods.2 a § 9a odsek 8, písm. e/ Zák. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
(nevyužiteľnosť pre potreby obce) pozemku parc.č. EKN 552/120 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 48 m2, z LV 9035 vo vlastníctve Obce Veľké  Rovné v podiele 1/1. 
Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce. 
Kupujúcim bude : Pavol Pradeniak a manž. Oľga, Veľké Rovné č. 528.  
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.  
15. Triedenie odpadu v býv. Svetom : firma Petro Solar, s.r.o. ŽA : Žiadosť (č. 698/20)  
        o stanovisko k podnikateľskému zámeru 
        Firma PETRO SOLAR, s.r.o. ŽA predložila žiadosť o záväzné stanovisko obce k podnikateľskému  
        zámeru. Zámer je zabezpečenie zberu(výkupu) tuzemského komunálneho a nekontaminovaného       
        plastového odpadu, jeho zhodnocovanie a úprava  v býv. areáli Svetom a poskytli by prácu cca 36  
        pracovníkom. Zástupcovia firmy sa zúčastnili na zasadnutí OZ, kde odpovedali na otázky  
        poslancov. 
Hlasovanie č. 144: všetkými hlasmi prítomných     
Uznesenie 136/9/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá  na čas nevyhnutný rozhodnutie  na základe žiadosti   (č. 698/20) fi 
Petro Solar, s.r.o. Žilina  podnikateľský zámer v obci v areáli býv. Svetom  výkup tuzemského 
komunálneho a nekontaminovaného plastového odpadu, jeho zhodnocovanie a úpravu odpadov 
určených na spracovanie a po dôkladnom zvážení a predložení všetkých potrebných  vyjadrení 
kompetentných orgánov vydá svoje stanovisko na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v mesiaci január/2021  
16.Ľ.Škorvan, V.Rovné 1575 : Žiadosť (č. 690/20) o úpravu –odpustenie nájmu 
      Nájomca Reštaurácie v Obecnom dome p. Ľ. Škorvan požiadal o úpravu, resp. odpustenie nájmu. 
      Po diskusii bolo prijaté  
Hlasovanie č. 145 : všetkými hlasmi prítomných 
Uznesenie 137/9/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   na základe žiadosti  (č. 690/20)  Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné 
č.1575 zníženie nájmu o  200 € / mesiac  za mesiac e  11, 12/2020 a 1/2021 pre obmedzenie služieb 
v súvislosti s COVID 19.  
Informácie  o: prieskume potrieb a možností zriadenia DDS v obci.  
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a s prianím pokojných Vianoc a veľa zdravia do Nového 
roka 2021  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Overovatelia :   Veronika Mehešová                                   Mgr. Mária Pacíková  
Zapísala : 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                     Ing. Albert Majstrík 
 starosta obce                                                                              prednosta úradu 


