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   Zápisnica  
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 24.08.2022 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie 
 

Prítomní :  Ing.  Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak 
                    Ing. Juraj Bachroník, Ing. Pavel Gabrík, Juraj Čvapek,  Veronika Fuljerová,  Alojz Gumančík,                   
                    Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová, Zuzana Ohrádková,  Mgr. Mária Pacíková,  Mgr. Jozef   
                    Ráztočný 
                    
Neprítomný  ospravedlnený :   Ivan Frolo 
Program  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mičieta, ktorý privítal  
prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných je 10 poslancov, 1  poslanec je ospravedlnený, 
takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Predsedajúci predložil program zasadnutia, ktorý bol doplnený o body: 
21. RENOME Veľké Rovné, s.r.o, Športová č. 564/3, Žilina  – žiadosť o zrušenie predkupného práva 

22. RENOME Veľké Rovné, s.r.o, Športová č. 564/3, Žilina  – žiadosť o zámenu pozemkov 
23. Dobrovoľný hasičský zbor – žiadosť o dotáciu  
Bod programu č. 3.  nebol schválený obecným zastupiteľstvom na prerokovanie 
Overovatelia zápisnice: Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Papánková 
 

Hlasovanie č. 251 :    všetkými  hlasmi  prítomných                
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva po úprave  bol schválený. 
 
1. Zmena rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 
2. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu Obce Veľké Rovné k 30.6.2022 
3. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  – STAVBA: 14648 - Veľké  
    Rovné - Svetom - Zahustenie TS   
4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  - „Prístupová komunikácia pre  
    rodinné domy“ – Ing. Samuel Franko a spol., Horná Trnovská č. 334/43, Žilina     
5. Jozef Bučo, Veľké Rovné č. 505 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku    
6. Obyvatelia bytového domu č. 295, Veľké Rovné - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku    
7. Obyvatelia bytového domu č. 295, Veľké Rovné – žiadosť o prechod cez školský pozemok  
8. Mária Šibíková, Veľké Rovné č.810-  schválenie predaja obecného pozemku 
9. Ing. Andrea Holá, Veľké Rovné č. 574 – schválenie predaja obecného pozemku 
10. Milan Kurucár, Lúčna č. 1014/1, Bytča - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku     
11. Alojz Michel, Veľké Rovné č. 1727 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku           
12. Samuel Michel, Veľké Rovné č. 276 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku           
13. Poľovnícke združenie Kyčera – žiadosť o prenájom obecného pozemku 
14. Okresný súd Žilina – žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina 
15. Schválenie zámeru odkúpenia pozemku na Sídlisku Veľké Rovné     
16. Predloženie a schválenie štúdie domova dôchodcov Veľké Rovné - Ivor 
17. Schválenie rekonštrukcii miestnych komunikácii 
18. Folklórny súbor Rovňan - žiadosť o dotáciu  
19. Detský folklórny súbor Rovňanček - žiadosť o dotáciu 
20. Rovňanský záhradkár – žiadosť o dotáciu 
21. RENOME Veľké Rovné, s.r.o, Športová č. 564/3, Žilina  – žiadosť o zrušenie predkupného práva 

22. RENOME Veľké Rovné, s.r.o, Športová č. 564/3, Žilina  – žiadosť o zámenu pozemkov 
23. Dobrovoľný hasičský zbor – žiadosť o dotáciu  
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1.  Zmena  rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/22 

Prednosta úradu predložil Zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/22. 
Celkové príjmy po  3. zmene rozpočtu:  :                3 253 960,- € 
Celkové výdavky po 3.zmene rozpočtu:                   3 199 229,- € 
Hlasovanie č. 252:         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 237/10/8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 3/22. 
RO č. 3/22 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 
            2. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu obce Veľké Rovné 

Prednosta úradu prezenčne predložil poslancom Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2022. 
Hlasovanie č. 253 :        všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 238/10/8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce Veľké Rovné 
k 30.6.2022.  Monitorovacia správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

 
            3. Schválenie  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – STAVBA: 14648 - 
Veľké Rovné - Svetom - Zahustenie TS   
Dňa 28.6.2022 bola doručená žiadosť splnomocnenej spoločnosti ELSPOL-SK, s.r.o, Námestovo, ktorá 
spracúva projektovú dokumentáciu a vybavuje stavebné povolenie pre Spoločnosť Stredoslovenská 
distribučná, a.s. Žilina, na podpísanie stanoviska a schválenie Zmluvy o o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi  budúcim povinným z vecného bremena  Obec Veľké Rovné a budúcim 
oprávneným z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina pre plánovanú realizáciu stavby  „Veľké Rovné – Svetom – Zahustenie TS“ SW kód: 14648“ “, 
ktorou bude  dotknutý pozemok budúceho povinného(obce). 
Hlasovanie č. 254:          všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 239/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi  
budúcim povinným z vecného bremena  Obec Veľké Rovné a budúcim oprávneným z vecného 
bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pre plánovanú 
realizáciu stavby  „Veľké Rovné – Svetom – Zahustenie TS“ SW kód: 14648“, ktorou bude  dotknutý 
pozemok budúceho povinného (obce) zapísaný na LV 9035, p.č. EKN 20132/3 (CKN 15328/1)a p.č. 
EKN 20095 (CKN 15326) vo výmere obmedzenia 138m2 – v rozsahu podľa projektovej dokumentácie 
vyhotovenej zodpovedným projektantom Ing. Patrikom Mikušiakom.  
 

4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  - „Prístupová 
komunikácia pre rodinné domy“ – Ing. Samuel Franko a spol., Horná Trnovská č. 334/43, Žilina     
Dňa 3.8.2022 bola doručená žiadosť (č.555/2022) Ing. Samuela Franka a spol., Horná Trnovská č. 

334/43, Žilina –Trnové o schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi  

budúcim povinným z vecného bremena Obec Veľké Rovné a budúcimi oprávnenými z vecného 

bremena 1. Ing. Samuel Franko, bytom Horná Trnovská 334/43, Žilina a manž. Ing. Jana Franková, 

Veľké Rovné č. 232, 2. Ing. Andrej Mišutka, Hvozdnica č. 183 a manž. MUDr. Veronika Mišutková, 

Veľké Rovné 232 pre plánovanú realizáciu stavby  „Prístupová komunikácia pre rodinné domy“,  

ktorá rieši napojenie prístupovej cesty k budúcim rodinným domom, vodovodnej a kanalizačnej  

prípojky, ktoré sa budú napájať na verejný vodovod a kanalizáciu na pozemku vo vlastníctve Obce 

Veľké Rovné. 

Hlasovanie č. 255:          všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 240/10/8 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi  
budúcim povinným z vecného bremena Obec Veľké Rovné a budúcimi oprávnenými z vecného 
bremena 1. Ing. Samuel Franko, bytom Horná Trnovská 334/43, Žilina a manž. Ing. Jana Franková, 
Veľké Rovné č. 232, 2. Ing. Andrej Mišutka, Hvozdnica č. 183 a manž. MUDr. Veronika Mišutková, 
Veľké Rovné 232 pre plánovanú realizáciu stavby  „Prístupová komunikácia pre rodinné domy“,  
ktorá rieši napojenie prístupovej cesty k budúcim rodinným domom, vodovodnej a kanalizačnej  
prípojky, ktoré sa budú napájať na verejný vodovod a kanalizáciu na pozemku vo vlastníctve Obce 
Veľké Rovné, zapísaného na LV 2757, p.č. CKN 15291 vo výmere budúceho obmedzenia 7,5 m2, 
nevyhnutnú pre budúcu výstavbu a užívanie rodinných domov vo vlastníctve budúcich oprávnených – 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie 05/2022 vyhotovenej autorizovaným stavebným 
inžinierom Ing. Ondrejom Brončekom.  

 
    5. Jozef Bu čo, Veľké Rovné č. 505 – žiados ť o odkúpenie obecného pozemku  

Dňa 24.5.2022 bola doručená žiadosť (372/2022) p. Jozefa Buču, Veľké Rovné č. 505 o odkúpenie 

obecného pozemku zapísaného na LV 2757, p.č. CKN 507, v k.ú. Veľké Rovné. 

Hlasovanie č. 256:          všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie  241/10/8 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odkúpenie obecného pozemku p.č. CKN 507 zapísaného  na LV 

2757 vo vlastníctve obce.   

 
                  6. Obyvatelia bytového domu č. 295 pri ZŠ s MŠ Ve ľké Rovné – žiados ť o odkúpenie 
obecného pozemku  
Dňa 8.7.2022 bola doručená žiadosť (č.471/2022) Obyvateľov bytového domu č.295 pri ZŠ s MŠ Veľké 

Rovné o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV 4161, par.č. C-KN 2530/17 o výmere 

147m2, v k.ú. Veľké Rovné. 

Hlasovanie č. 257:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie  242/10/8 

OZ 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 schvaľuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

novovytvoreného pozemku parc. reg. C-KN č. 2530/17 , druh pozemku zastavaná plocha  o výmere 

147 m². Pozemok bol odčlenený na základe geometrického plánu č. 52736326-141/2021, úradne 

overeného pod č. 701/2021 , od pozemku  parc. registra C-KN č. 2530/5, druh pozemku ostatná 

plocha o pôvodnej výmere 1635 m², evidovanom na LV č. 2757. Zdôvodnenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa: pozemok nie je využiteľný pre potreby obce a je v dlhodobom užívaní žiadateľov.  

Kupujúci:  vlastníci bytov bytového domu č. 295 pri ZŠ s MŠ Veľké Rovné. 

Kúpna cena navrhnutá a schválená obecným zastupiteľstvom 32,13€/m2 

  

 

7. Obyvatelia bytového domu č. 295 pri ZŠ s MŠ Ve ľké Rovné – žiados ť o povolenie 
vstupu a prechodu cez školský dvor  

Dňa 27.7.2022 bola doručená žiadosť (č.526/2022) Obyvateľov bytového domu č. 295 pri ZŠ s MŠ 

Veľké Rovné o povolenie vstupu a prechodu cez školský dvor, nakoľko areál je cez letné prázdniny a 

víkendy uzamknutý a nedá sa dostať na autobusovú zástavku, taktiež žiadajú schválenie 

a namontovanie bránky a sušiaka na obecnom pozemku. 

Hlasovanie č. 258:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie  243/10/8 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje povolenie prechodu cez školský dvor obyvateľom bytového domu 

č.295, namontovanie bránky na zadnú časť parkoviska a umiestnenie sušiaka na prádlo, prechod cez 

areál ZŠ je možný výlučne len cez pracovnú dobu školy.   

 
8. Mária Šibíková, Ve ľké Rovné č. 810, 013 62 - žiados ť o odkúpenie obecného pozemku  

Dňa 26.10.2021 požiadala žiadosťou (č. 723/2021) o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 
časti pozemku parc. registra E-KN č. 5076 o celkovej výmere 2 176 m², druh pozemku orná pôda, 
evidovanom na LV č. 9035 v katastrálnom území Veľké Rovné, z ktorého budú na základe GP 
oddelené pozemky  parc. registra C-KN č. 8369/11 o výmere 307 m², druh pozemku ostatná plocha 
a parc. registra C-KN č. 8369/12 o výmere 401 m², druh pozemku trvalý trávny porast, neevidované 
na LV. Obecné zastupiteľstvo na  13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné, dňa 
15.12.2021 prijalo uznesenie 193/10/8 v znení: Obecné zastupiteľstvo odkladá na ďalšie konanie 
žiadosť Márie Šibíkovej, Veľké Rovné č. 810 a žiada doložiť geometrický plán, ktorý p. Šibíková 
doložila pod č. geometrického plánu č. 36418897-65/2021, úradne overeného dňa 13.05.2022 pod č. 
G1-295/2022. 
Hlasovanie č. 259:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie  244/10/8 

OZ 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 schvaľuje  predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

(nevyužiteľnosť pre potreby obce, dlhodobé užívanie žiadateľom) pozemku parc. registra C-KN č. 

8369/11 o výmere 307 m², druh pozemku ostatná plocha a pozemku parc. registra C-KN č. 8369/12 

o výmere 401 m², druh pozemku trvalý trávny porast, odčlenených od pozemku parc. registra E-KN č. 

5076 o celkovej výmere 2 176 m², druh pozemku orná pôda , evidovanom na LV č. 9035, na základe 

geometrického plánu č. 36418897-65/2021, úradne overeného dňa 13.05.2022 pod č. G1-295/2022 

kupujúcemu:  Mária Šibíková, bytom Žarnov 810, 013 62 Veľké Rovné, na základe žiadosti  č. 

723/2021  za kúpnu cenu navrhnutú a schválenú obecným zastupiteľstvom 3€/m2 

9. Ing. Andrea Holá, Ve ľké Rovné č. 574 – žiados ť o odkúpenie obecného pozemku 
Dňa 2.5.2022 požiadala žiadosťou (301/2022) o odkúpenie  obecného pozemku parc. E-KN 351/101 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111m 2  evidovaného na LV č. 9035 v k.ú. Veľké Rovné. Obecné 

zastupiteľstvo na  15. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné, dňa 26.05.2022 prijalo 

uznesenie 231/10/8 v znení: Obecné zastupiteľstvo  odkladá žiadosť Ing. Andrea Holá, Veľké Rovné č. 

574 o odkúpenie obecného pozemku parc. E-KN č. 351/101 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

111m 2  evidovaného na LV č. 9035 v k.ú. Veľké Rovné. Žiadateľ zabezpečí vytýčenie hranice pozemku 

parc. E-KN č. 351/101 od parc. C-KN č. 15124/14  a  parc. C-KN č. 15123  ( z E-KN č. 20126/7 ). 

Na základe tohto uznesenia Ing. Andrea Holá doložila geometrický plán. 

Hlasovanie č. 260:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 245/10/8 

OZ 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 schvaľuje  predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

(nevyužiteľnosť pre potreby obce, dlhodobé udržiavanie pozemku žiadateľom) novovytvoreného 

pozemku parc. reg. C-KN č. 644/3 , druh pozemku záhrada o výmere 92 m². Pozemok bol odčlenený 

na základe geometrického plánu č. 94/2022, úradne overeného pod č. G1-447/2022 , od pozemku  

parc. registra E-KN č. 351/101, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o pôvodnej výmere 111 

m², evidovanom na LV č. 9035. 

Kupujúci:  Ing. Andrea Holá,  bytom  Veľké Rovné 574, 013 62 Veľké Rovné 
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Kúpna cena navrhnutá a schválená obecným zastupiteľstvom 20€/m2 

10. Milan Kurucár, Lúčna č. 1014/1, 014 01 Bytča – žiadosť o odkúpenie časti obecného 
pozemku 
Dňa 4.8.2022 požiadal žiadosťou (č.558/2022) o odkúpenie obecného pozemku, novovytvoreného  

pozemku parc. reg. C-KN č. 644/4 , druh pozemku záhrada o výmere 19 m². Pozemok bol odčlenený 

na základe geometrického plánu č. 94/2022, úradne overeného pod č. G1-447/2022 , od pozemku  

parc. registra E-KN č. 351/101, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o pôvodnej výmere 111 

m², evidovanom na LV č. 9035, nakoľko pozemok dlhodobo užíva ako prístupovú cestu do rodinného 

domu s. č. 573. 

Hlasovanie č. 261:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 246/10/8 

OZ 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 schvaľuje predaj  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(nevyužiteľnosť pre potreby obce, dlhodobé užívanie žiadateľom)  novovytvoreného  pozemku parc. 

reg. C-KN č. 644/4 , druh pozemku záhrada o výmere 19 m². Pozemok bol odčlenený na základe 

geometrického plánu č. 94/2022, úradne overeného pod č. G1-447/2022 , od pozemku  parc. registra 

E-KN č. 351/101, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o pôvodnej výmere 111 m², evidovanom 

na LV č. 9035. 

Kupujúci:  Milan Kurucár, bytom Lúčna 1014/1,  014 01 Bytča 

Kúpna cena navrhnutá a schválená obecným zastupiteľstvom 20€/m2 

11. Alojz Michel, Veľké Rovné č. 1727 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

Dňa 8.8.2022 požiadal žiadosťou (č. 567/2022) o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/12 

obecného pozemku, p.č. CKN 5085, evidovaného na LV č.4578, čo predstavuje 69,83m2 ,nakoľko 

uvedený pozemok užíva a je jeho väčšinový vlastník. 

Hlasovanie č. 262:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 247/10/8 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť Alojza Michela, Veľké Rovné č. 1727 o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu 2/12 obecného pozemku, p.č. CKN 5085, evidovaného na LV č.4578, čo 

predstavuje 69,83m2   a zároveň poveruje starostu obce  osloviť ďalšieho podielového  spoluvlastníka  

pozemku s ponukou na predaj časti spoluvlastníckého podielu obce.  

12. Samuel Michel, Veľké Rovné č. 1727 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

Dňa 8.8.2022 požiadal žiadosťou (č. 566/2022) o odkúpenie pozemku parc. reg. E-KN č. 3997 

evidovaný na LV č. 9035, druh pozemku orná pôda o výmere  64 m².  

Hlasovanie č. 263:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 248/10/8 

OZ 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 schvaľuje predaj  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(nevyužiteľnosť pre potreby obce, dlhodobé užívanie žiadateľom) pozemok parc. reg. E-KN č. 3997 

evidovaný na LV č. 9035, druh pozemku orná pôda o výmere  64 m².  

Kupujúci:  Samuel Michel, bytom Veľké Rovné 276,  013 62 Veľké Rovné. 

Kúpna cena navrhnutá a schválená obecným zastupiteľstvom 10€/m2 
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13. Poľovnícke združenie Kyčera  -  žiadosť o prenájom časti obecného pozemku 

Dňa 10.8.2022 požiadalo žiadosťou (č. 575/2022) o prenájom časti obecného pozemku na par. č. CKN 

672/2 v k.ú. Veľké  Rovné, evidovaného na LV č.2757 do prenájmu Poľovníckeho združenia Kyčera. 

Hlasovanie č. 264:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 249/10/8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti obecného pozemku o výmere 16m2 na par. č. CKN 

672/2 v k.ú. Veľké  Rovné, evidovaného na LV č.2757 do prenájmu Poľovníckeho združenia Kyčera v 

hodnote 50€/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Poľovnícke združenie 

zabezpečí podružné meranie elektrického prúdu. 

14. Okresný súd Žilina – žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina   

Dňa 27.6.2022 bola doručená žiadosť (č.447/2022) Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb 

prísediacich Okresného súdu v Žiline na obdobie rokov 2021-2024. 

Hlasovanie č. 265:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 250/10/8 

Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje  žiadosť (č.447/2022) Okresného súdu Žilina o zabezpečenie 

volieb prísediacich Okresného súdu v Žilina na obdobie rokov 2021-2024. 

15. Schválenie zámeru odkúpenia pozemkov na Sídlisku vo Veľkom Rovnom 

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu zámer na odkúpenie pozemkov  p.č.   EKN 1190,   

EKN 1191, EKN 1192, EKN 1193, EKN  1194/1, EKN 1195/1,  EKN  5-2951, EKN 5-2952, novovytvorené 

parcely číslo CKN 2881/59 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 78m², CKN 2881/60 druh pozemku 

trv.tráv.porast o výmere 109m² ,  CKN 2881/61 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 108m²,  CKN 

2881/62 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 63m²,  CKN 2881/63 druh pozemku trv.tráv.porast 

o výmere 141m² , CKN 2881/64 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 152m², CKN 2881/65 druh 

pozemku trv.tráv.porast o výmere 193m²,  CKN 2881/4 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 76m², 

CKN 2881/46 druh pozemku orná pôda o výmere 56m²,  CKN 2881/48 druh pozemku trv.tráv.porast 

o výmere 48m² podľa geometrického plánu č.72/2022 vyhotoveného 12.7.2022. 

Hlasovanie č. 266:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 251/10/8 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zámer na odkúpenie pozemkov na Sídlisku vo Veľkom Rovnom p.č.   

EKN 1190,   EKN 1191, EKN 1192, EKN 1193, EKN  1194/1, EKN 1195/1,  EKN  5-2951, EKN 5-2952, 

novovytvorené parcely číslo CKN 2881/59 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 78m², CKN 

2881/60 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 109m² ,  CKN 2881/61 druh pozemku trv.tráv.porast 

o výmere 108m²,  CKN 2881/62 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 63m²,  CKN 2881/63 druh 

pozemku trv.tráv.porast o výmere 141m² , CKN 2881/64 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 

152m², CKN 2881/65 druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 193m²,  CKN 2881/4 druh pozemku 

trv.tráv.porast o výmere 76m², CKN 2881/46 druh pozemku orná pôda o výmere 56m²,  CKN 2881/48 

druh pozemku trv.tráv.porast o výmere 48m² podľa geometrického plánu č.72/2022 vyhotoveného 

12.7.2022. 

 

16. Predloženie a schválenie štúdie Domova dôchodcov - Ivor 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vypracovanú štúdiu na vybudovanie Domova 

dôchodcov pod Ivorom, v areáli starej školy pod Ivorom. 
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Hlasovanie č. 267:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 252/10/8 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  štúdiu Domova dôchodcov Veľké Rovné – Ivor v areáli starej školy 

„jedálne“.   

17. Schválenie rekonštrukcii miestnych komunikácií 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vypracovanú projektovú dokumentáciu na 

rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci. 

Hlasovanie č. 268:          všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 253/10/8 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  predloženú projektovú dokumentáciu na rekonštrukcie miestnych 

komunikácií v obci. 

 

18. Folklórny súbor Rovňan – žiadosť o poskytnutie dotácie       
Folklórny súbor Rovňan požiadal žiadosťou (č. 587/2022) o schválenie dotácie na rok 2022 na 
fungovanie a chod súboru počas roka 2022 a prípravu 65.výročia založenia súboru. 
Hlasovanie č. 269 :                         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 254/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č.587/2022) žiadosť o dotáciu Folklórnemu  
súboru Rovňan  vo výške 5000€. 
 
 

19. Folklórny súbor Rovňanček – žiadosť o poskytnutie dotácie       
Folklórny súbor Rovňanček požiadal žiadosťou (č. 588/2022) o schválenie dotácie na škol.  rok  
2022/2023 na krojové vybavenie a chod súboru. 
Hlasovanie č. 270 :                         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 255/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č.588/2022) žiadosť o dotáciu Folklórnemu  
súboru Rovňanček  vo výške 1000€. 
 

20. Rovňanský záhradkár – žiadosť o poskytnutie dotácie       
Rovňanský záhradkár požiadal žiadosťou (č. 590/2022) o schválenie dotácie vo výške 1000,-€ na 
zorganizovanie jesennej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. 
Hlasovanie č. 271 :                         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 256/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č.590/2022) žiadosť o dotáciu Rovňanskému 
záhradkárovi  vo výške 1000€. 

 
21. RENOME Veľké Rovné, s.r.o, Športová č. 564/3, Žilina  – žiadosť o zrušenie predkupného 

práva a Návrhu na výmaz predkupného práva 

RENOME VEĽKÉ ROVNÉ, s.r.o, Športová č. 564/3, 010 01 Žilina požiadal  žiadosťou č. (603/2022) 

o schválenie Zmluvy o zrušenie predkupného práva a Návrhu na výmaz predkupného práva týkajúcich 

sa predkupného práva Oprávneného z predkupného práva obce Veľké Rovné, a to na 

nehnuteľnostiach zapísaných na LV 11268, p.č. CKN 2469/34 – ovocný sad, o výmere 230m2, p. č. CKN 

2469/35 – ovocný sad, o výmere 231m2, p. č. CKN 2469/36 – ovocný sad, o výmere 137m2 

Hlasovanie č. 272 :                         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 257/10/8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zrušení predkupného práva a Návrh na výmaz 

predkupného práva  týkajúcich sa predkupného práva Oprávneného z predkupného práva obce Veľké 
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Rovné, a to na nehnuteľnostiach zapísaných na LV 11268, p.č. CKN 2469/34 – ovocný sad, o výmere 

230m2, p. č. CKN 2469/35 – ovocný sad, o výmere 231m2, p. č. CKN 2469/36 – ovocný sad, o výmere 

137m2 , tak ako sa zmluvné strany dohodli  v Kúpnej zmluve v čl. III., ods. 17  so zriadením 

predkupného práva zo dňa 27.3.2019 a následne Dodatkom ku Kúpnej zmluve so zriadením 

predkupného práva zo dňa 07.11.2019 v  postúpení práv a povinnosti na spol. RENOME Veľké Rovné.  

 
22. RENOME Veľké Rovné, s.r.o, Športová č. 564/3, Žilina  – žiadosť o zámenu pozemkov 

RENOME VEĽKÉ ROVNÉ, s.r.o, Športová č. 564/3, 010 01 Žilina požiadal  žiadosťou č. (607/2022) 
o zámenu pozemku zapísaného na LV 2757, p.č. CKN č. 2469/1 – ovocný sad o výmere 3380m 2 , ktorý 
je vo vlastníctve obce s (zameniť) inžinierskou stavbou – prístupová cesta a parkovisko, vybudovanej 
na p.č. CKN 2469/25 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1134m2  

Hlasovanie č. 273 :                         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 258/10/8 

Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť č.(607) o zámenu pozemku zapísaného na LV 2757, p.č. CKN č. 
2469/1 – ovocný sad o výmere 3380m 2 , ktorý je vo vlastníctve obce s (zameniť) inžinierskou stavbou 
– prístupová cesta a parkovisko, vybudovanej na p.č. CKN 2469/25 – zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 1134m2 a poveruje starostu obce o zabezpečenie právnej analýzy vyriešenia úkonu. 

 
23. Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Rovné - žiadosť o poskytnutie dotácie       

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Rovné požiadal žiadosťou (č.606/2022) poskytnutie dotácie na 
činnosť zboru – nákup prenosných rádiostaníc, vecných, technických a hasičských zariadení. 
Hlasovanie č. 274 :                         všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie 259/10/8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti (č.606/2022) žiadosť o dotáciu Dobrovoľný 
hasičský zbor Veľké Rovné  vo výške 700€. 

 
 
Informácie: starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcom stavebnom konaní na vybudovanie 
centrálneho námestia, s predpokladom ukončenia 9/2022, vyhlásením súťaže na asfaltovanie 
miestnych komunikácií po schválení projektovej dokumentácie na asfaltovanie, revízií vyhliadkovej 
veže v obci, potrebnej rekonštrukcie kríža na cintoríne, ktorý je v havarijnom stave  
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zuzana Ohrádková                           Mgr. Mária Pacíková 
 
Zapísala : Mgr. Monika Ovčíková 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                         prednosta úradu 


