Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné, dňa 20.09.2021
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 , Alojz Gumančík,
Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová, Zuzana Ohrádková
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Pavel Gabrík, Ivan Frolo, Mgr. Jozef Ráztočný, Mgr. Mária Pacíková
Program
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mičieta, ktorý privítal
prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných je 7 poslancov, 4 poslanci sú ospravedlnení,
takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice : Ing. Juraj Bachroník, Juraj Čvapek
Hlasovanie č. 179 : všetkými hlasmi prítomných
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zmena rozpočtu Obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 2/21
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu Obce Veľké Rovné k 30.6.2021
Jozef Ďuriš s manž., Veľké Rovné č. 542 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Katarína Jarabáková, V.Rovné č. 210 - žiadosť o prenájom obecného pozemku
Eduard Cabaj, Lánska č. 960/46-2, Považská Bystrica – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Milan Fulmek, V.Rovné č. 286 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ELZACO“, V.Rovné č. 295 – žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku
8. Tibor Varáček, Kolárovská č. 1024/3, 014 01 Bytča - Veľké Rovné – žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku
9. Informácie o projekte námestia Obce Veľké Rovné
10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Folklórny súbor Rovňan
11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Folklórny súbor Rovňanček
12. rôzne

1. Zmena rozpočtu obce Veľké Rovné za rok 2021, Rozpočtové opatrenie č. 2/21
Prednosta úradu predložil návrh na zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č.
2/21.
Hlasovanie č. 180 :
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 169/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 2/21
Celkové príjmy po 2. zmene rozpočtu: 2.769.526€.
Celkové výdavky po 1.zmene rozpočtu: 2.698.896€.
Zmena rozpočtu obce veľké Rovné, RO č. 2/21 je priložená k originálu tejto zápisnice
2. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu obce Veľké Rovné
Prednosta úradu prezenčne predložil poslancom Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2021.
Hlasovanie č. 181 :
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 170/10/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce Veľké Rovné
k 30.6.2021.
Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice.
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3. Jozef Ďuriš a manž. Tatiana, Veľké Rovné č. 542 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Jozef Ďuriš a manž. Tatiana, Veľké Rovné č. 542, požiadali žiadosťou (č. 305/2021) o odkúpenie
obecného pozemku vo vlastníctve obce v 1/1 zapísaného na LV 9035, parc. č. EKN 3900, orná pôda
o výmere 544 m2.
Hlasovanie č. 182: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 171/10/8
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Jozefa Ďuriša a manž. Tatiany Ďurišovej, Veľké Rovné č.
542 z dôvodu budúceho využitia pozemku pre potreby obce.
4. Katarína Jarabáková, Veľké Rovné č. 210 – Žiadosť o prenájom obecného pozemku
Katarína Jarabáková, Veľké Rovné č. 210, požiadala žiadosťou (č.313/2021) o prenájom časti
obecného pozemku v miestnej časti Rimanovice vo vlastníctve obce par.č. CKN 909. Obecné
zastupiteľstvo po diskusii so žiadateľkou rozhodlo obhliadnuť časť požadovanej parcely, ktorá je
predmetom prenájmu a zároveň starosta obce určil komisiu z poslancov Ing. Kulík, Ing. Bachroník,
p. Gumančík na obhliadku pozemku.
Hlasovanie č. 183: všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 172/10/8
Obecné zastupiteľstvo odkladá na ďalšie konanie žiadosť
Kataríny Jarabákovej. Obecné
zastupiteľstvo poveruje starostu obce a určených poslancov Ing. Kulík, Ing. Bachroník, p. Gumančík na
obhliadku pozemku.
5. Eduard Cabaj, Lánska č. 960/46-2, Považská Bystrica - Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku
Eduard Cabaj, Lánska č. 960/46-2, Považská Bystrica, požiadal žiadosťou (č. 367/2021) o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce par.č. CKN 325 zapísaného na LV 2757 vo výmere 49m2
Hlasovanie č. 184 :
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 173/10/8
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť (č. 367/2021) Eduarda Cabaja, Lánska č. 960/46-2,
Považská Bystrica o odkúpenie obecného pozemku.
6. Milan Fulmek, Veľké Rovné č. 286 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Milan Fulmek požiadal žiadosťou (č. 424/2021)o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce EKN
par.č. 20112 (CKN par.č.15064). Obecné zastupiteľstvo po diskusii rozhodlo obhliadnuť časť
požadovanej parcely, ktorá je predmetom predaja a zároveň starosta obce určil komisiu z poslancov
Ing. Kulík, Ing. Bachroník, p. Gumančík na obhliadku pozemku.
Hlasovanie č. 185:
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 174/10/8
Obecné zastupiteľstvo odkladá na ďalšie konanie žiadosť Milana Fulmeka. Obecné zastupiteľstvo
poveruje starostu obce a určených poslancov Ing. Kulík, Ing. Bachroník, p. Gumančík na obhliadku
pozemku.
7. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ Elzaco“, Veľké Rovné č. 295 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ Elzaco“ požiadalo žiadosťou (č. 506/2021)
upresnenie žiadosti, grafického zobrazenia a identifikácie k odsúhlasenému odkúpeniu časti
obecného pozemku par. č. CKN 2530/5.
Obecné zastupiteľstvo po diskusii rozhodlo vykonať
obhliadku pozemku na mieste za účelom určenia časti pozemku, ktorý môže byť predmetom predaja
zo strany obce.
Hlasovanie č. 186:
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 175/10/8
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Obecné zastupiteľstvo odkladá na ďalšie konanie žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
priestorov „ Elzaco“ . Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce a určených poslancov Ing. Kulík,
Ing. Bachroník, p. Gumančík na obhliadku pozemku.

8. Tibor Varáček, Kolárovská č. 1024/3, 014 01 Bytča – Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku
Tibor Varáček, Kolárovská č. 1024/3, 014 01 Bytča, požiadal žiadosťou (č. 508/2021) o odkúpenie
obecného pozemku nasledovných parciel: par. č. CKN 13707/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
564 m2 v podiele 9/20, par. č. CKN 13710 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 20m2 v podiele
9/20, par. č. CKN 13706 trvalý trávnatý porast o výmere 299m2 v podiele 9/20, parc. č. CKN 13707/2
trvalý trávnatý porast o výmere 396 m2 v podiele 9/20, parc. č. CKN 13711 trvalý trávnatý porast
o výmere 2328 m2 v podiele 9/20, parc. č. CKN 13719/2 trvalý trávnatý porast o výmere 65 m2
v podiele 9/20, parc. č. CKN 13719/1 trvalý trávny porast o výmere 857 m2 v podiele 9/20.
Hlasovanie č. 187:
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 176/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tibora Varáčku, Kolárovská č. 1024/3, 014 01 Bytča,
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 nasledovných parciel: par.č. CKN
13707/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 564 m2 v podiele 9/20, par.č. CKN 13710 zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 20m2 v podiele 9/20, par.č. CKN 13706 – trvalý trávnatý porast
o výmere 299m2 v podiele 9/20, parc.č. CKN 13707/2 trvalý trávnatý porast o výmere 396 m2
v podiele 9/20, parc. č. CKN 13711 trvalý trávnatý porast o výmere 2328 m2 v podiele 9/20, parc.č.
CKN 13719/2 trvalý trávnatý porast o výmere 65 m2 v podiele 9/20, parc.č. CKN 13719/1 trvalý trávny
porast o výmere 857 m2 v podiele 9/20. Na ďalšie konanie sa poveruje starosta obce. Zámer predaja
bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce. Kupujúcim bude Tibor Varáček, Kolárovská
č. 1024/3, 014 01 Bytča. Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

9. Informácie o projekte námestia Obce veľké Rovné
Starosta obce predložil poslancom zastupiteľstva návrh projektu na obnovenie námestia v centre
obce. Po diskusii poslanci navrhli doplniť od projektanta 3D verziu.
Hlasovanie č. 188:
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 177/10/8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projekte námestia Obce Veľké Rovné a zároveň
poverilo starostu o doplnenie 3D verzie.

10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Folklórny súbor Rovňan
FS Rovňan požiadal žiadosťou (č. 604/2021) o poskytnutie finančného príspevku na rok 2021/2022.
Obecné zastupiteľstvo po diskusii poverilo kontrolóra obce Ing. Charbuliaka o vykonanie kontroly
výdavkov FS Rovňan.
Hlasovanie č. 189:
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 178/10/8
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť FS Rovňan. Zároveň poveruje kontrolóra obce Ing. Charbuliaka
o vykonanie kontroly účelnosti a efektívnosti finančných výdavkov FS Rovňan s požiadavkou na
predloženie vyúčtovania dotácií poskytnutých zo strany obce.
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11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Folklórny súbor Rovňanček
FS Rovňanček požiadal žiadosťou (č. 603/2021) o poskytnutie finančného príspevku na rok
2021/2022. Obecné zastupiteľstvo po diskusii poverilo kontrolóra obce Ing. Charbuliaka o preverenie
účelnosti výdavkov súboru Rovňanček s požiadavkou na predloženie vyúčtovania dotácií
poskytnutých obcou.
Hlasovanie č. 189:
všetkými hlasmi prítomných
Uznesenie 179/10/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti FS Rovňanček finančný príspevok vo výške
1.000€. Zároveň poveruje kontrolóra obce Ing. Charbuliaka o vykonanie kontroly účelnosti výdavkov
FS Rovňanček.
Informácie: Starosta obce informoval o zámere vybudovania ďalších parkovacích miest pre občanov,
ktorí prídu na bohoslužby za zdravotným strediskom po dohode s farským úradom. Starosta obce
informoval o projekte riaditeľky školy o vybudovaní dopravného ihriska pri základnej škole.
Poslancami bola riešená i problematika zvýšeného počtu prípadoch drogovej činnosti v obci
a dohodnuté stretnutie ohľadne tohto problému na obvodnom oddelení PZ Bytča. Starosta
informoval poslancov, že v najbližšej dobe bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo, kde bude
riešená otázka využitia budovy bývalej Základnej školy Ivor.
Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Juraj Bachroník

Juraj Čvapek

Zapísala : Mgr. Ovčíková

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

Ing. Albert Majstrík
prednosta úradu
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