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Zápisnica  
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné, dňa 17.03.2021 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie 
 

Prítomní :  Ing.  Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak 
                    Juraj Čvapek,  Ivan Frolo, Veronika Fuljerová , Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová,     
                    Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný  
                    
Neprítomní  ospravedlnení :   Ing. Juraj Bachroník, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík  
 
Program  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mičieta, ktorý privítal  
prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných je 8 poslancov, 3 poslanci sú ospravedlnení, 
takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce, predložil doložené žiadosti 
o schválenie dotácie Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Rovné a Poľovnícke združenie Kyčera.  
 
Overovatelia zápisnice : Ing. Juraj Kulík, Zuzana Ohrádková  
 
Hlasovanie č. 146 :    za  8        proti: 0         zdržali sa:   0         
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 

1. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2020 
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020  
3. Zápis kroniky „Rok 2020“ 
4. Renome Real, s.r.o Žilina – Žiadosť o schválenie kúpnej zmluvy 
5. IDEAL – KOM, s.r.o – Žiadosť o odpustenie už splatnej dane z nehnuteľnosti 
6. Ján Pacík, Veľké Rovné č. 331 – Žiadosť o odkúpenie pozemku 
7. Štefan Bubica s manž., Veľké Rovné č. 515 – Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych práv 

k pozemku 
8. PETRO SOLAR, s.r.o – Triedenie komunálneho odpadu býv. areál Svetom 
9. Okresný súd – voľba prísediacich  
10. Žiadosť o dotáciu TJ Štart Veľké Rovné 
11. Žiadosť o dotáciu Jakub Horčičiak 
12. Ľ. Škorvan, V.Rovné č. 1575 – Žiadosť o úpravu – odpustenie nájmu v súvislosti s COVID 19 

 
1. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2020 

Prednosta obecného úradu  prezenčne predložil  hodnotiacu správu plnenia rozpočtu. 
Hlasovanie č. 147 :         za  8        proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 138/10/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   Hodnotiacu správu plnenia rozpočtu k  31.12.2020. 
Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

2. Správa o kontrolnej činnosti obce hlavného kontrolóra Obce Veľké Rovné za rok 2020. 
Hlavný kontrolór obce Ing. Charbuliak predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
Hlasovanie č.  148 :       za  8        proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 139/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Rovné 
za rok 2020, tak ako bola predložená. 
Správa o kontrolnej činnosti obce za rok 2020 je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
        3.   Zápis kroniky „ROK 2020“ 
Kronikárka obce Mgr. Emília Beranová predložila Zápis kroniky za rok 2020. 
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Hlasovanie č. 149 :       za  8        proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 140/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zápis kroniky „Rok 2020“ tak ako bol predložený kronikárkou obce 
Mgr. Beranovou. 
 

4. Renome Real, s.r.o  Žilina – Žiadosť o schválenie kúpnej zmluvy  
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na  podpísanie kúpnej zmluvy s Renome Real, s.r.o 
Žilina na predaj časti pozemku parc. č. CKN 2469/1 zapísaného na LV 2757  vo vlastníctve Obce Veľké 
Rovné, novovytvorené  pozemky parc. č. CKN 2469/38 o výmere 8 m2  a CKN 2469/39 o výmere 8m2 
v zmysle geometrického plánu č. 33742693-25/2020.    

 

Hlasovanie č. 150 :        za  8        proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 141/10/8 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy s Renome Real, s.r.o 
Žilina na predaj obecných  pozemkov.  
Kúpna zmluva je priložená  k originálu tejto zápisnice. 
 

5. IDEAL – KOM, s.r.o, Vodná č. 2927/27, 945 01 Komárno – Žiadosť o odpustenie už splatnej 
dane z nehnuteľnosti budovy so súpis. číslom 1451 a 1452 vo Veľkom Rovnom. 

Firma IDEAL-KOM, s.r.o. požiadala žiadosťou (č. 129/2021) o odpustenie splatnej dane 
z nehnuteľnosti budovy  súpis. č. 1451 a 1452 vo Veľkom Rovnom.  
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť firmy IDEAL-KOM, s.r.o  Komárno o odpustenie dane 
z nehnuteľnosti  budovy súpis. číslo 1451 a 1452 vo Veľkom Rovnom a zároveň navrhuje firme IDEAL-
KOM, že v prípade zaplatenia dlžnej vyrubenej dane z nehnuteľnosti do 30 dní, nebude obec vymáhať 
penále z omeškania. 
Hlasovanie č. 151 :        za  8        proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 142/10/8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť firmy IDEAL-KOM s.r.o, Komárno o odpustenie dlžnej 
sumy. 
 

6. Ján Pacík, Veľké Rovné č. 331 – Žiadosť o odkúpenie pozemku   
Ján Pacík, Veľké Rovné č. 311, požiadal žiadosťou (č.128/2021) o odkúpenie časti pozemku parc.  č. 
2591/7, ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Rovné, nakoľko pozemok dlhodobo užíva a užívali aj jeho 
rodičia. 
Hlasovanie č. 152 :     za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 143/10/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť (č.128/2021) Ján Pacík, Veľké Rovné č. 311 o odpredaj časti 
pozemku parc. č. 2591/7 vo vlastníctve Obce Veľké Rovné na ďalšie zasadnutie. 
 

7. Štefan Bubica a Emília Bubicová, Veľké Rovné č. 515 – Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych              
práv k pozemkom zámenou. 

Štefan Bubica a Emília Bubicová, Veľké Rovné č. 515, požiadali žiadosťou (č. 97/2021) o vysporiadanie 
vlastníckych práv k pozemkom zámenou parc.č.  CKN 4832/2 a 4833/3 za parc.č. CKN 15113/15 
a 15112/16, ktoré sú vo vlastníctve obce, v zmysle geometrického plánu č. 21/2021. 
Hlasovanie č. 153 :     za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 144/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť  Štefan Bubica s manželkou  o zámenu pozemkov parc. č.  
CKN 4832/2 a 4833/3 za parc. č. CKN 15113/15 a 15112/16. 
 
        8.  PETRO SOLAR, s.r.o. Žilina – Žiadosť o záväzné stanovisko obce k podnikateľskému zámeru 
Firma PETRO SOLAR , s.r.o Žilina predložila žiadosť (698/2020) o záväzné stanovisko obce 
k podnikateľskému zámeru. Zámer je zabezpečenie zberu (výkupu) tuzemského komunálneho 
a nekontaminovaného plastového odpadu, jeho zhodnocovanie a úprava v bývalom areáli Svetom. 
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Hlasovanie č. 154 :     za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 145/10/8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť  firmy PETRO SOLAR , s.r.o Žilina na podnikateľský zámer  
na zabezpečenie zberu (výkupu) a  zhodnocovanie odpadu z dôvodu environmentálnej záťaži v obci. 
 

9. Okresný súd Žilina - Žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline 
Okresný súd Žilina požiadal o zabezpečenie volieb prísediacich v zmysle Zákona č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich na obdobie 2021 – 2024.  
Hlasovanie č. 155 :      za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 146/10/8 
Obecné zastupiteľstvo nezvolilo prísediacich na Okresný súd Žilina na obdobie rokov 2021 – 2024.  

 
10.  Jakub Horčičiak  - Žiadosť o finančný príspevok  pre športovca Jakuba Horčičiaka 

Jakub Horčičiak požiadal žiadosťou (č. 132/2021)o poskytnutie finančnej dotácie na športovú činnosť. 
Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo športovcovi Jakubovi Horčičiakovi finančný príspevok vo 
výške 300€, zároveň však žiada, aby športovec Jakub Horčičiak predložil za posledné 2 roky výsledky 
a plán športových aktivít vo vykonávanej športovej činnosti a tiež rozpis súťaží, na ktorých sa 
zúčastňuje. 
Hlasovanie č. 156:        za  7      proti: 0         zdržali sa:   1  Ohradková Zuzana       
Uznesenie 147/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 300€ pre športovca Jakuba Horčičiaka. 
 

 11. TJ Štart – Veľké Rovné -  Žiadosť o finančnú dotáciu         
TJ Štart Veľké Rovné požiadala žiadosťou (č. 131/2021) o schválenie dotácie na 1. polrok 2021 vo 
výške 2 500€. 
Hlasovanie č. 157 :      za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 148/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre TJ Štart Veľké Rovné na 1. polrok vo výške 
2 500€. 
 
              12. Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné č. 1575 – Žiadosť o úpravu – odpustenie nájmu  
Nájomca reštaurácie v Obecnom dome vo Veľkom Rovnom p. Ľubomír Škorvan požiadal žiadosťou 
(130/2021) o úpravu, resp. odpustenie nájmu o 400€ z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej 
situácie Covid 19. 
Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo nájomcovi reštaurácie v obecnom dome Ľ. Škorvanovi 
zníženie nájmu o 200€ za mesiac február, marec, apríl 2021 z dôvodu obmedzenia gastro služieb, za 
podmienky dodržiavania termínov splátok nájomného v zmysle platnej nájomnej zmluvy.   
Obecné zastupiteľstvo odporúča využitie štátnej finančnej  pomoci pre podnikateľov, ktorým 
v dôsledku pandémie poklesli tržby o 40%  v porovnaní s rokom 2019. 
Hlasovanie č. 158 :      za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 149/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie nájmu o 200€ na Ľubomírovi Škorvanovi, Veľké Rovné č. 
1575 za mesiace február, marec a apríl 2021. 
 

 13. Poľovnícke združenie Kyčera – Žiadosť o finančnú dotáciu 
Poľovnícke združenie Kyčera požiadal  žiadosťou č. 155/2021 o poskytnutie finančnej dotácie. 
Hlasovanie č. 159 :       za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 150/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti č.155/2021 finančný príspevok vo výške 700€ pre 
PZ Kyčera.  
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14. Hasičský dobrovoľný zbor Veľké Rovné – Žiadosť o finančnú dotáciu  
Hasičský dobrovoľný zbor Veľké Rovné podal žiadosť č.156/2021 o poskytnutie finančnej dotácie. 
Hlasovanie č. 160:       za  8      proti: 0         zdržali sa:   0         
Uznesenie 151/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.156/2021)  finančný príspevok vo výške 700€ 
pre Hasičský dobrovoľný zbor Veľké Rovné. 
 
Informácie: starosta obce informoval o žiadosti Ing. Jozefa Jandzíka, Veľké Rovné č.507, na 
odkúpenie obecného pozemku, ďalej starosta  informoval o prípravách na triedenie biologického 
odpadu, o výrube stromov na sídlisku a zámere vytvorenia ďalších parkovacích miest na sídlisku. 
Poslanec Ivan Frolo upozornil na výmole na cestách po kanalizácii. Poslankyňa Mgr. Pacíková 
predniesla návrh na uzatvorenie areálu školy z dôvodu opakovaného vandalizmu v okolí školy. 
Poslankyňa p.Ohradková informovala o pravidelnom týždennom testovaní na Covid 19 a poďakovala 
Mgr.Milučkej, riaditeľke školy, za spoluprácu pri tejto činnosti. Zároveň starosta obce tiež poďakoval 
všetkým, ktorí sa zúčastňujú akoukoľvek činnosťou na testovaní v obci. 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a s prianím pokojných veľkonočných sviatkov  
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Juraj Kulík                               Zuzana Ohradková 
 
Zapísala : Mgr. Ovčíková 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                     Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                              prednosta úradu 
 
 
 


