Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné, dňa 15.06.2021
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie
Prítomní : Ing. Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak
Ing. Juraj Bachroník, Juraj Čvapek, Veronika Fuljerová , Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík,
Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová, Mgr. Mária Pacíková, Mgr. Jozef Ráztočný
Neprítomní ospravedlnení : Ivan Frolo, Zuzana Ohrádková

Program
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mičieta, ktorý privítal
prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných je 9 poslancov, 2 poslanci sú ospravedlnení,
takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice : Alojz Gumančík, Mgr. Jozef Ráztočný
Hlasovanie č. 161 : za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1.
2.
3.
4.
5.

Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2020
Zmena rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 1/21
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Veľké Rovné za rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Návrh schválenia Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 151/2019 o nakladaní
s komunálními odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné
6. Marián Michtalík, Veľké Rovné č. 106, Viktor Masný, Žilina, Oslobodenia č. 815/50A –
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – budova ZŠ - Ivor , s. č. 1422,
parcelu C-KN č. 11484/1, parcelu C-KN č. 11484/2
7. Miroslav Hrmel a manž. Mária, V.Rovné č. 339 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8. Juraj Labaj a manž. Katarína, V.Rovné č. 493 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
9. Peter Mohylák a manž. Iveta, V.Rovné č. 343 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
10. Ing. Jozef Jandzík, V.Rovné č. 507 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN par.č.
559 parc.č. 15113/27
11. Štefan Bubica a manž.Emília, V.Rovné č. 515 a Jozef Bučo a manž. Anna, Veľké Rovné
č.505 – sťažnosť a upovedomenie obce o nesúhlase s odpredajom obecného pozemku KN
15113/27,15113/28 a 559
12. Štefan Bubica a manž. Emília, V.Rovné č. 515 a Jozef Bučo a manž. Anna, Veľké Rovn č. 505 –
žiadosť o posúdenie odkúpenia parciel KN 15113/27 a 559
13. Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké Rovné č.505 – opätovná námietka voči odpredaju par.č. 559
a 15113/27
14. Štefan Bubica a manž. Emília,V.Rovné č. 515–podnet na odpredaj obecných pozemkov par.č.
559 15113/27
15. Ján Michel, Veľké Rovné č. 1180 – žiadosť o odkúpenie pozemku obce
16. TJ ŠTART – žiadosť o dotáciu na 2. polrok 2021
17. TJ ŠTART – žiadosť o finančný príspevok – projekt podzemná závlaha
18. rôzne

1. Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2020
Záverečný účet obce Veľké Rovné bol vyvesený na úradnej tabuli obce.
Hlasovanie č. 162:
za 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasoval: Ing.Bachroník
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Uznesenie 152/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Veľké Rovné za rok 2020, 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.
2. Zmena rozpočtu obce Veľké Rovné za rok 2020, Rozpočtové opatrenie č. 1/21
Prednosta úradu predložil Zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 1/21.
Hlasovanie č. 163 :
za 9
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 153/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 1/21.
Celkové príjmy po 3. zmene rozpočtu: 2.640.804€.
Celkové výdavky po 1.zmene rozpočtu: 2.629.896€.
Zmena rozpočtu obce veľké Rovné, RO č. 1/21 je priložená k originálu tejto zápisnice
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Rovné za rok 2020
Hlavný kontrolór obce Ing. Charbuliak predložil stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Veľké Rovné za rok 2020 a schválil celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie č. 164:
za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 154/10/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Obce Veľké Rovné za rok 2020.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Hlavný kontrolór obce Ing.
Charbuliak predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Hlasovanie č. 165 :
za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 155/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
tak ako bol predložený. Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice.
5. Návrh schválenia Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 151/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné sa nemení, len dopĺňa o Dodatok č. 2
Hlasovanie č. 166 :
za 9
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 156/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 151/2019 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné.
6. Marián Michtalík, Veľké Rovné č. 106, Viktor Masný, Žilina, Oslobodenia č. 815/50A –
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – budova ZŠ - Ivor , s. č. 1422,
parcelu C-KN č. 11484/1, parcelu C-KN č. 11484/2
Marián Michtalík, Veľké Rovné č. 106, Viktor Masný, Žilina, Oslobodenia č. 815/50A – podali
žiadosť (č. 248/2021) o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – budova ZŠ - Ivor , s. č. 1422,
parcelu C-KN č. 11484/1, parcelu C-KN č. 11484/2, zapísaných na LV 2757. Starosta požiadal
poslancov, aby zvážili do ďalšieho zastupiteľstva konkrétny spôsob využitia budovy ZŠ Ivor spolu s
parcelou C-KN č. 11484/1, parcelou C-KN č. 11484/.
Hlasovanie č. 167: za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 157/10/8
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť (č.248/2021) Marián Michtalík, Veľké Rovné č. 106, Viktor
Masný, Žilina, Oslobodenia č. 815/50A - žiadosť (č. 248/2021) o odkúpenie nehnuteľnosti vo
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vlastníctve obce – budova ZŠ - Ivor , s. č. 1422, par. C-KN č. 11484/1, par. C-KN č. 11484/2 zapísaných
na LV 2757.
7. Miroslav Hrmel a manž. Mária, Veľké Rovné č. 339 – Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku
Miroslav Hrmel a manž. Mária, Veľké Rovné č. 339, požiadali žiadosťou (č. 173/2021) o odpredaj
obecného pozemku vo vlastníctve obce parc. č. EKN 13986 zapísaného na LV 11111 v podiele 1/2.
Hlasovanie č. 168: za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 158/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Miroslava Hrmela a manž. Mária Hrmelovej, Veľké Rovné č.
339, v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(nadbytočnosť a nevyužiteľnosť pre potreby obce) pozemku vo vlastníctve obce registra E-KN parc.č.
13986 orná pôda zapísaného na LV 11111 v podiele ½. Na ďalšie konanie sa poveruje starosta obce.
Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce.
Kupujúcim bude Miroslav Hrmel s manželkou Máriou Hrmelovou, Veľké Rovné č. 339
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.
8. Juraj Labaj a manž. Katarína, Veľké Rovné č. 493 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Juraj Labaj a manž. Katarína Labajová, Veľké Rovné č. 493, požiadali žiadosťou (č.188/2021)
o odkúpenie časti obecného pozemku v miestnej časti Horevsie vo vlastníctve obce par.č. EKN
20113/2 zapísaného na LV 9035.
Hlasovanie č. 169: za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 159/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Juraj Labaj a manž. Katarína Labajová, Veľké Rovné č. 493
v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa (nadbytočnosť a
nevyužiteľnosť pre potreby obce) časti pozemku vo vlastníctve obce parc.č. EKN 20113/2 zastavaná
plocha a nádvorie zapísaného na LV 9035 vo výmere cca 114 m2na základe predloženého
geometrického plánu žiadateľa.
Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce.
Kupujúcim bude Juraj Labaj s manželkou Katarínou Labajovou, Veľké Rovné č. 493.
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

9. Peter Mohylák a manž. Iveta Mohyláková, Veľké Rovné č. 343 - Žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku
Peter Mohylák a manž. Iveta Mohyláková, Veľké Rovné č. 343, požiadali žiadosťou (č.261/2021)
o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce par.č. EKN 20093/4 zapísaného na LV 9035 vo výmere
120m2.
Hlasovanie č. 170 : za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 160/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Peter Mohylák a manž. Iveta Mohyláková, Veľké Rovné č.
343 v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(nadbytočnosť a nevyužiteľnosť pre potreby obce) časti pozemku vo vlastníctve obce parc.č. EKN
20093/4 zastavaná plocha a nádvorie zapísaného na LV 9035 vo výmere cca 120 m2na základe
predloženého geometrického plánu žiadateľa.
Zámer predaja bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce.
Kupujúcim bude Peter Mohylák s manželkou Ivetou Mohylákovou, Veľké Rovné č. 343
Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.
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10. Ing. Jozef Jandzík, Veľké Rovné č. 507 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Ing. Jozef Jandzík požiadal žiadosťou (č. 265/2021)o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce C-KN
parc.č. 559, zastavaná plocha o výmere 19m2 a pozemok C-KN parc.č. 15113/27, zastavaná plocha
o výmere 44m2, zapísané na LV č. 9035, podľa geometrického plánu č. 122/2021.
Hlasovanie č. 171:
za 7 proti: 0
zdržali sa: Ing. Juraj Bachroník, Ing. Pavel Gabrík
Uznesenie 161/10/8
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Jandzíka o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce C-KN parc.č. 559, zastavaná plocha o výmere 19m2 a pozemok C-KN parc.č. 15113/27, zastavaná
plocha o výmere 44m2, zapísané na LV č. 9035, podľa geometrického plánu č. 122/2021.
11. Emília Bubicová, Štefan Bubica, Veľké Rovné č. 515, Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké
Rovné č. 505 – Upovedomenie obce o nesúhlase s odpredajom obecného pozemku
Emília Bubicová, Štefan Bubica, Veľké Rovné č. 515 a Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké Rovné č. 505
podali na obecný úrad upovedomenie (č.249/2021) o nesúhlase s odpredajom obecného pozemku CKN par.č. 559 a C-KN parc.č. 15113/27, zapísané na LV č.9035
Hlasovanie č. 172:
za 9 proti: 0
zdržali sa:
Uznesenie 162/10/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upovedomenie a nesúhlas Emílie Bubicovej, Štefana Bubicu,
Veľké Rovné č. 515 a Anny Bučovej, Jozefa Buča, Veľké Rovné č. 505 s odpredajom obecného
pozemku pozemku C-KN par.č. 559 a C-KN parc.č. 15113/27, zapísané na LV č.9035.

12. Emília Bubicová, Štefan Bubica, Veľké Rovné č. 515, Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké
Rovné č. 505 – Žiadosť o posúdenie odkúpenia obecného pozemku
Emília Bubicová, Štefan Bubica, Veľké Rovné č. 515 a Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké Rovné č. 505
požiadali žiadosťou (č.250/2021) o posúdenie k odpredaju obecného pozemku C-KN par.č. 559 a C-KN
parc.č. 15113/27, zapísané na LV č.9035.
Hlasovanie č. 173:
za 9 proti: 0
zdržali sa:
Uznesenie 163/10/8
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Emílie Bubicovej, Štefana Bubicu, Veľké Rovné č. 515 a
Anny Bučovej, Jozefa Buča, Veľké Rovné č. 505 s odpredajom obecného pozemku pozemku C-KN
par.č. 559 a C-KN parc.č. 15113/27, zapísané na LV č.9035.

13. Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké Rovné č. 505 – Opätovná námietka voči odpredaju
obecného pozemku
Anna Bučová, Jozef Bučo, Veľké Rovné č. 505 podali opätovnú námietku (č.308/2021) k odpredaniu
obecného pozemku C-KN par.č. 559 a C-KN parc.č. 15113/27, zapísané na LV č.9035.
Hlasovanie č. 174:
za 9 proti: 0
zdržali sa:
Uznesenie 164/10/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opätovnú námietku Anny Bučovej a Jozefa Buču, Veľké
Rovné č. 505 námietku (č.308/2021) k odpredaniu obecného pozemku C-KN par.č. 559 a C-KN parc.č.
15113/27, zapísané na LV č.9035, predaj uvedených pozemkov nebol schválený.

14. Emília Bubicová, Štefan Bubica, Veľké Rovné č. 515 – Podnet na začatie správneho
konania vo veci odpredaja obecného pozemku
Emília Bubicová a Štefan Bubica, Veľké Rovné č. 515 podali podnet (č.318/2021) na začatie správneho
konania vo veci odpredaja obecného pozemku C-KN par.č. 559 a C-KN parc.č. 15113/27, zapísané na
LV č.9035.
Hlasovanie č. 175:
za 9 proti: 0
zdržali sa:
Uznesenie 165/10/8
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet (č.318/2021) Emílie Bubicovej a Štefana Bubicu,
Veľké Rovné č. 515 na začatie správneho konania vo veci odpredaja obecného pozemku C-KN par.č.
559 a C-KN parc.č. 15113/27, zapísané na LV č.9035, predaj uvedených pozemkov nebol schválený.

15. Ján Michel, Veľké Rovné - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Ján Michel požiadal žiadosťou (č. 303/2021)o odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce
E-KN parc.č. 5076.
Hlasovanie č. 176:
za 9 proti: 0
zdržali sa:
Uznesenie 166/10/8
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Jána Michela o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
E-KN parc.č. 5076.
16. TJ Štart – Veľké Rovné - Žiadosť o finančnú dotáciu
TJ Štart Veľké Rovné požiadala žiadosťou (č. 297/2021) o schválenie dotácie na 2. polrok 2021 vo
výške 4 000€.
Hlasovanie č. 177 : za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 167/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre TJ Štart Veľké Rovné na 2. polrok vo výške
4 000€.
17. TJ Štart – Veľké Rovné - Žiadosť o príspevok – projekt podzemná závlaha
TJ Štart Veľké Rovné požiadala žiadosťou (č. 298/2021) o schválenie príspevku na projekt podzemná
závlaha futbalového ihriska, na ktorý dostali aj dotáciu zo ŽSK a potrebujú dofinancovať chýbajúce
finančné prostriedky.
Hlasovanie č. 178 : za 9 proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 168/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú príspevok na projekt podzemná závlaha futbalového ihriska
pre TJ Štart Veľké Rovné vo výške 4 000€.

Informácie: na začiatku zastupiteľstva bol prítomný akadem.sochár Marián Hruštinec, bytom
Kolárovice, ktorý sa dostavil na zastupiteľstvo, aby predniesol požiadavku finančného príspevku od
obce za zreštaurovaný pomník z I. svetovej vojny – náklady na pozlátenie. Starosta obce informoval
o pripravovanom projekte na vybudovanie urnovej steny na cintoríne, taktiež k zámeru vysporiadania
pozemkov na cintoríne, informoval, že budú do domácností v obci v najbližších dňoch doručené
kompostery a o zrealizovanom triedení biologického odpadu na sídlisku. Tiež oboznámil poslancov, že
v najbližšej dobe sa bude realizovať asfaltovanie mosta smerom na Horevsie. Poslankyňa Fuljerová
oboznámila zastupiteľstvo o vytvorení farskej charity v obci, ktorá má napomôcť sociálne slabším
rodinám v obci a tiež o prebiehajúcej spolupráce so sociálnym odd. obecného úradu.
Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a s prianím pekného leta a dovoleniek a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:

Alojz Gumančík

Mgr. Jozef Ráztočný

Zapísala : Mgr. Ovčíková
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu
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