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   Zápisnica  
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 14.09.2022 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie 
 

Prítomní :  Ing.  Jozef Mičieta, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak 
                    Ing. Pavel Gabrík, Juraj Čvapek,  Veronika Fuljerová,  Alojz Gumančík,                   
                    Ing. Juraj Kulík, Veronika Mehešová,  Mgr. Mária Pacíková,  Mgr. Jozef Ráztočný 
                     
                    
Neprítomní  ospravedlnení : Ing. Juraj Bachroník, 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 8 poslancov, 3  poslanci sú ospravedlnení, 
takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Ráztočný, Juraj Čvapek 
 

Predsedajúci predložil program zasadnutia, ktorý bol doplnený o body: 
2. Žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  

– elecon solving s.r.o, Veľká Okružná 17, Žilina 

3. Návrh na udelenie čestného občianstva MUDr. Löwingerovi  

4. Žiadosť Renome Veľké Rovné, s.r.o. – zámena pozemkov vo vlastníctve obce s inžinierskou stavbou  

     vo vlastníctve Renome Veľké Rovné, s.r.o. 

5. Riešenie dopravnej situácie v obci – jednosmerná cesta za zdravotným strediskom, na sídlisku  

 

Hlasovanie č. 275 :    všetkými  hlasmi  prítomných                
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva po úprave  bol schválený. 
 
1. Úprava poplatkov v školských zariadeniach a schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 149/2019  
     o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
2. Žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
     – elecon solving s.r.o, Veľká Okružná 17, Žilina 

3. Návrh na udelenie čestného občianstva MUDr. Jurajovi Löwingerovi  

4. Žiadosť Renome Veľké Rovné, s.r.o. – zámena pozemkov vo vlastníctve obce s inžinierskou stavbou  

     vo vlastníctve Renome Veľké Rovné, s.r.o. 

5. Riešenie dopravnej situácie v obci – jednosmerná cesta za zdravotným strediskom, na sídlisku  

 
 

1. Úprava poplatkov v školských zariadeniach a schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 149/2019 

o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  predložilo žiadosť o úpravu poplatkov v školských zariadeniach 
z dôvodu nárastu cien tovarov, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie organizačných zložiek a žiadosť o 
zmenu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategótií stravníkov z 2. 
finančného pásma na 3. finančné pásmo.  
Hlasovanie č. 276 :        všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 260/10/8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úpravu poplatkov v školských zariadeniach a   Dodatok č. 2 k VZN č. 

149/2019 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

s účinnosťou od 1.10.2022 nasledovne: 
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-    mesačný poplatok za ŠKD  5€ na žiaka 

- mesačný poplatok za CVČ 2€ na žiaka 

- mesačný poplatok za MŠ 13€ na dieťa 

a zmenu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov z  

2. finančného pásma na 3. finančné pásmo. Úprava pásma je 8 centov na obed. 

 
2. Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – elecon solving s.r.o, 

Veľká Okružná 17, Žilina 

Dňa 12.9.2022 bola doručená žiadosť spoločnosti elecon solving s.r.o, Veľká okružná č. 17, 010 01 
Žilina, IČO 52 392 057 v zastúpení konateľom Jozefom Belčíkom  o schválenie návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi  budúcim povinným z vecného bremena  Obec 
Veľké Rovné a budúcim oprávneným z vecného bremena elecon solving s.r.o., Veľká Okružná 17, 010 
01 Žilina, IČO 52 392 057 o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. C KN 9991/10 v k.ú. Veľké 
Rovné vo vlastníctve Obce Veľké Rovné k stavebnému konaniu  stavby “ Premostenie na potoku “  na 
pozemkoch p.č. C KN 10554/40, 9991/10, 9993/1, 15380/4, k.ú. Veľké Rovné. 
Hlasovanie č. 277 :        všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 261/10/8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi  
budúcim povinným z vecného bremena  Obec Veľké Rovné a budúcim oprávneným z vecného 
bremena elecon solving s.r.o., Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina, IČO 52 392 057, v zastúpení konateľom 
Jozefom Belčíkom o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. C KN 9991/10 v k.ú. Veľké Rovné 
vo vlastníctve Obce Veľké Rovné k stavebnému konaniu  stavby “ Premostenie na potoku “  na 
pozemkoch p.č. C KN 10554/40, 9991/10, 9993/1, 15380/4, k.ú. Veľké Rovné, v rozsahu podľa 
projektovej dokumentácie vyhotovenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miloslavom 
Remišom.  

3. Návrh na udelenie čestného občianstva MUDr. Löwingerovi  
Poslanec Ing. Gabrík predniesol návrh na udelenie čestného občianstva MUDr. Jurajovi Löwingerovi 
za dlhoročnú prácu detského lekára v obci.  
Hlasovanie č. 278 :        všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 262/10/8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na udelenie čestného občianstva MUDr.Jurajovi Löwingerovi 
za dlhoročnú prácu detského lekára v obci. 
 
 
4. Žiadosť Renome Veľké Rovné, s.r.o. – zámena pozemkov vo vlastníctve obce s inžinierskou   

    stavbou vo  vlastníctve Renome Veľké Rovné, s.r.o. 

Obecnému zastupiteľstva bola predložená žiadosť spoločnosti RENOME Veľké Rovné, s.r.o., Športová 

564/3, 010 01 Žilina, v zastúpení konateľom Vladimírom Korčekom o zámenu pozemku (s výmerou 

148 m2 ) a (2x66 m2 ), a to časti par. č. CKN č.2469/1 – ovocný sad o výmere 3380m2, zapísaná na LV 

č.2757, ktorá je vo vlastníctve obce Veľké Rovné s (zameniť s) inžinierskou stavbou – prístupová cesta 

a parkovisko, ktorej vlastníkom je spoločnosť RENOME Veľké Rovné, vybudovaná na par.číslo CKN 

2469/25 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1134m2, zapísaná na LV 2757 k vytvoreniu 

plnohodnotných parkovacích miest a vybudovania predzáhradok k prízemným bytom. 

Hlasovanie č. 279 :        všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 263/10/8 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti RENOME Veľké Rovné, s.r.o. o zámenu 

pozemku (s výmerou 148 m2 ) a (2x66 m2 ), a to časti par. č. CKN č.2469/1 – ovocný sad o výmere 
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3380m2, zapísaná na LV č.2757, ktorá je vo vlastníctve obce Veľké Rovné s (zameniť s) inžinierskou 

stavbou – prístupová cesta a parkovisko, ktorej vlastníkom je spoločnosť RENOME Veľké Rovné, 

vybudovaná na par.číslo CKN 2469/25 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1134m2, zapísaná na 

LV 2757 k vytvoreniu plnohodnotných parkovacích miest a vybudovania predzáhradok k prízemným 

bytom. 

 

5. Riešenie dopravnej situácie v obci – jednosmerná cesta za zdravotným strediskom, na sídlisku  

Poslanec Ing. Gabrík podal návrh na riešenie dopravnej situácie v obci a to – jednosmerná cesta za 

zdravotným strediskom a riešenie dopravnej situácie na sídlisku v obci. 

Hlasovanie č. 280 :        všetkými  hlasmi  prítomných         

Uznesenie 264/10/8 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie riešenie dopravnej situácie v obci – jednosmerná cesta za 
zdravotným strediskom a na sídlisku. 
 
 
Informácie: starosta obce informoval poslancov o ukončenom výberovom konaní na asfaltovanie 
ciest v obci, poslanec Ráztočný predniesol návrh na zákaz prejazdu kamiónov cez obec smerom na 
Semeteš   
 
 
Záver 
Predsedajúci poďakoval poslancom za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Jozef Ráztočný                              Juraj Čvapek 
 
Zapísala :  Mgr. Monika Ovčíková 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Mičieta                                                                                Ing. Albert Majstrík 
  starosta obce                                                                                         prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 


