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Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné konaného dňa 13.03.2023 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie 
 

Prítomní:  Mgr. Ladislav Korček, Ing. Daniel Charbuliak, Ing. Juraj Bachroník, Peter Belúch, Ing. 
Pavel Gabrík, Juraj Čvapek,  Veronika Fuljerová, Alojz Gumančík,  Daniel Harciník,  Ing. František 
Kmecík, Ing. Juraj Kulík,  Zuzana Ohrádková,  Mgr. Mária Pacíková 
 
           
Predsedajúci predložil program zasadnutia, ktorý bol doplnený o 2 body: 
23. Poľovnícke združenie Kyčera -  žiadosť o dotáciu r. 2023 
24. Územná organizácia DPO SR Bytča – žiadosť o dotáciu 
 
                  
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2022 
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022  

  6.   Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné   
7. Vyhlásenie voľby funkcie hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné    
8. Vyhlásenie výberového konania Reštaurácia Veľké Rovné    
9. Zápis kroniky „Rok 2022“ 
10. Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2023 ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 
11. Inventúra a návrh na vyradenie majetku k 31.1.2023 Obec Veľké Rovné 
12. Návrh na odpredaj vyradeného majetku obce 
13. Zrušenie VZN č.137/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa a pri nástupe na 

povinnú školskú dochádzku 
14. Schválenie finančných príspevkov pre občanov 
15. Zámer k realizácii územného plánu obce 
16. Zámer k vypracovaniu komunitného  plánu sociálnych služieb v obci 
17. Prehodnotenie nájomnej zmluvy – centrum Veľké Rovné 
18. Petrostav SK, s.r.o, Štefanov nad Oravou, Tvrdošín – Žiadosť o schválenie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena – Projekt stavby 15077 – Veľké Rovné – Pri ZŠ – rozšírenie 
NNK 

19. Návrh a schválenie Ceny obce Veľké Rovné in memoriam p. Božene Ivoríkovej  
20. Folklórny súbor Rovňan – žiadosť o dotáciu na rok 2023 
21. TJ Štart Veľké Rovné -   žiadosť o dotáciu na rok 2023 
22. Rovňanský záhradkár Veľké Rovné – žiadosť o dotáciu r. 2023 
23. Poľovnícke združenie Kyčera -  žiadosť o dotáciu r. 2023 
24. Územná organizácia DPO SR Bytča – žiadosť o dotáciu 
25. Investičné zámery v obci 
26. Diskusia 
27. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ladislav Korček, ktorý privítal  
prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných je všetkých 11 poslancov,  takže obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Moniku Ovčíkovú. 
Za overovateľov určil starosta nasledujúcich poslancov: 
1. Daniel Harciník      2. Ing. František Kmecík 
Obaja súhlasili. 
Hlasovanie 27:            ZA:  11         PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 

 
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania, ktorý bol doplnený o 2 
body:  
23. Poľovnícke združenie Kyčera -  žiadosť o dotáciu r. 2023 
24. Územná organizácia DPO SR Bytča – žiadosť o dotáciu 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k programu 
rokovania.  Starosta dal hlasovať o tomto návrhu programu tak ako bol zverejnený a doplnený. 
Hlasovanie 28:               ZA: 11       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
 

4. Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu k 31.12.2022 
Prednosta úradu prezenčne predložil hodnotiacu správu plnenia rozpočtu obce. 
Hlasovanie č. 29:        ZA: 11       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 24/3/9 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Hodnotiacu správu plnenia rozpočtu k 31.12.2022 tak ako bola 
predložená. Hodnotiaca správa je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 

5. Správa o kontrolnej činnosti obce hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné Ing. Daniela 
Charbuliaka  za rok 2022 

Hlavný kontrolór obce Ing. Charbuliak predložil dňa 25.1.2023 správu o kontrolnej činnosti za rok 
2022. 
Hlasovanie č. 30:         ZA: 11           PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 25/3/9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti obce hlavného kontrolóra obce 
Veľké Rovné za rok 2022 tak ako bola predložená. Správa o kontrolnej činnosti obce hlavného 
kontrolóra je priložená k originálu tejto zápisnice. 
 
          

6. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné Ing. Daniela Charbuliaka 
Kontrolór obce Ing. Charbuliak doručil  dňa 30.1.2023 informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného 
kontrolóra obce Veľké Rovné ku dňu 31.1.2023 
Hlasovanie č. 31:         ZA: 11       PROTI:   0                ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 26/3/9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné 
Ing. Daniela Charbuliaka k 31.1.2023.  
 
 

7. Vyhlásenie voľby funkcie hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné 
Starosta obce v súlade s § 18a, ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predložil poslancom vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľké 
Rovné na deň 26.4.2023 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Veľkom Rovnom, 
pričom voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia OZ. 
Hlasovanie 32:           ZA: 11       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 27/3/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 18a, ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné na 
deň 26.4.2023 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Veľkom Rovnom, pričom voľba 
sa uskutoční v rámci programu zasadnutia OZ. 
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Kandidát na funkciu HK obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 12.4.2023 
do15.00 hod. na adresu : Obec Veľké Rovné – Obecný úrad 013 62 Veľké Rovné č. 1621 v zalepenej 
obálke s označením : 
„Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné „ – NEOTVÁRAŤ. 
Predpoklady na výkon funkcie, náležitosti prihlášky a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra 
obce tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
 

8. Vyhlásenie výberového konania Reštaurácia Veľké Rovné 
Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom v súlade podľa § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po diskusii navrhli podmienky  vyhlásenia  
obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) na  prenájom reštaurácie s kuchyňou v Obecnom dome  
vo  Veľkom Rovnom. 
Hlasovanie 33:              ZA: 10         PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  1 Veronika Fuljerová 
Uznesenie 28/3/9 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné schvaľuje  podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len 
„OVS“) na  prenájom reštaurácie s kuchyňou v Obecnom dome  vo  Veľkom Rovnom podľa § 9a ods. 
1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Podmienky OVS budú po schválení obecným zastupiteľstvom zverejnené minimálne na 30 dní pred 
uzávierkou na podávanie návrhov do OVS  na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. 
Minimálna akceptovaná cena za predmet nájmu je stanovená vo výške 850€ mesačne vrátane dodávky 
plynu, platby za ostatné služby uhrádza budúci nájomca priamo dodávateľom služieb. Nájomca 
reštaurácie bude poskytovať zľavu dôchodcom na jeden obed s rozvozom vo výške 1,50€ z bežnej 
ceny jedla. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prenájom 3 mesačnou výpovednou lehotou.  
Obálky so súťažnými návrhmi je potrebné doručiť do 26.4.2023 do 15,00 hod. na adresu : Obec Veľké 
Rovné – Obecný úrad 013 62 Veľké Rovné č. 1621 v zalepenej obálke s označením : „OVS 2023 
Reštaurácia – Neotvárať “ 
Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 26.4.2023 o 17.00 hod. 
Vybraný účastník OVS podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Veľké Rovné 
Hodnotiace kritérium:  najvyššia cenová ponuka 
 

9. Zápis kroniky „ROK 2022“ 
Kronikárka obce Mgr. Zúdorová predložila Zápis kroniky za rok 2022 
Hlasovanie 34:           ZA: 11         PROTI:  0                ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 29/3/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápis kroniky „ROK 2022 tak ako bol predložený kronikárkou obce 
Mgr. Zúdorovou. 
 

10. ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné – Návrh na vyradenie majetku k 31.1.2023 
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné predložila návrh na vyradenie majetku k 31.1.2023. 
Hlasovanie 35:        ZA: 11               PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 30/3/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku k 31.1.2023 na základe žiadosti ZŠ s MŠ SUT 
Veľké Rovné 302: 
ZŠ:  Dlhodobý drobný majetok vo výške 4 944,34€ a drobný majetok vo výške 19 132,62€, spolu: 
24 076,96€ 
MŠ: Dlhodobý drobný majetok vo výške 1 774,55€ a drobný majetok vo výške 7 060,73€, spolu: 
8 835,28€ 
ŠKJ: Dlhodobý drobný majetok vo výške 174,87€ a drobný majetok vo výške 316,75€, spolu: 491,62€     
Spolu celkom: 33 403,86€ 
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11. Obec Veľké Rovné – Inventarizácia a návrh na vyradenie majetku k 31.1.2023 
Inventarizačná komisia obce Veľké Rovné predložila inventarizáciu majetku obce a návrh na 
vyradenie majetku k 31.1.2023. 
Hlasovanie 36:        ZA: 11              PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 31/3/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizáciu a vyradenie majetku obce k 31.1.2023: 
          Dlhodobý  majetok ....................................  35.066,39 € 
          Dlhodobý majetok na odpredaj ...................  67.984,84 € 
          Drobný hmotný majetok..............................  18.160,17 € 
 
 

12.  Obec Veľké Rovné – odpredaj vyradeného obecného majetku 
Obec Veľké Rovné predložila návrh na odpredaj vyradeného obecného majetku. 
Hlasovanie 37:        ZA:  11            PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 32/3/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj vyradeného obecného majetku a na ďalšie konanie poveruje 
starostu obce. 
 
      13. Zrušenie VZN  č. 137/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa a pri 
nástupe na povinnú školskú dochádzku 
Starosta obce predložil návrh na Zrušenie VZN  č. 137/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení 
dieťaťa a pri nástupe na povinnú školskú dochádzku zo dňa 14.12.2016. 
Hlasovanie 38:        ZA:  11            PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 33/3/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie VZN  č. 137/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení 
dieťaťa a pri nástupe na povinnú školskú dochádzku zo dňa 14.12.2016. 
 
 

14. Schválenie finančných príspevkov pre občanov  
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie finančných príspevkov pre občanov a to 
príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci vo výške 200€, príspevok 100€ 
každému žiakovi pri nástupe do 1. ročníka ZŠ + 50€ na školské pomôcky, príspevok 100€ každému 
dôchodcovi pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 70, 80, 90 a viac rokov. 
Hlasovanie 39:               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 34/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok 200,-€ pre každé novonarodené dieťa s trvalým 
pobytom v obci. 
Hlasovanie 40:               ZA:    11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 35/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok 100,-€ + preplatenie školských pomôcok vo 
výške 50€ každému žiakovi pri nástupe do 1. ročníka ZŠ 
Hlasovanie 41:               ZA:    11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 36/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok 100,€- každému dôchodcovi pri príležitosti 
okrúhleho životného jubilea 70, 80, 90 a viac rokov. 
 
 

15. Zámer k realizácii územného plánu 
Starosta obce predložil zámer k realizácii územného plánu obce, ktorý je veľmi potrebný pre ďalší 
rozvoj v  obci. 
Hlasovanie 42 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 37/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer k realizácii územného plánu obce a na ďalšie konanie poveruje 
starosta obce prednostu obce.  
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16. Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb v obci 
Sociálne oddelenie predložilo zámer k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb v obci. 
Hlasovanie 43 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 38/3/9    
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  vypracovanie komunitného plánu obce sociálnych služieb 
v obci na rok 2023 a na ďalšie konanie poveruje starosta sociálnu pracovníčku obce Mgr. Gaňovú 
v spolupráci so sociálnou komisiou obce. 
       
       17. Prehodnotenie nájomnej zmluvy – centrum Veľké Rovné 
Starosta obce oboznámil poslancov s uzatvorenou  nájomnou zmluvou zo dňa 29.5.2017 medzi 
prenajímateľom Ľubomírom Mužilom a Obcou Veľké Rovné  na pozemok v centre obce, ktorý si obec 
prenajíma. Po diskusii obecné zastupiteľstvo rozhodlo o  odstúpení od nájomnej zmluvy a ukončení 
prenajímania pozemku.     
Hlasovanie 44 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 39/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie od nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 29.5.2017  medzi 
prenajímateľom Ľubomírom Mužilom a Obcou Veľké Rovné  na pozemok parc. C-KN č. 677/1 – 
záhrady a parc.č. C-KN 678/1 – zastavané plochy a nádvoria v centre obce a na ďalšie konanie sa  
splnomocňuje starosta obce a prednosta úradu.    
 
       18. Petrostav SK, s.r.o, Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín – Žiadosť o schválenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Projekt stavby 15077 – Veľké Rovné – Pri ZŠ – 
rozšírenie NNK 
Dňa 13.1.2023 bola doručená žiadosť (č.39/2023) na schválenie Zmluvy 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, IČO 36 442 151 v zastúpení firmou Petrostav SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 
Tvrdošín z dôvodu stavby „15077 – Veľké Rovné – Pri ZŠ – rozšírenie NNK“ (rozšírenie 
distribučnej siete formou zemného kábla), ktorá vedie cez pozemky vo vlastníctve obce. 
Hlasovanie 45 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 40/3/9    
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, IČO 36 442 151 
v zastúpení firmou Petrostav SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín o zriadení vecného 
bremena na pozemkoch zapísaných na LV 9035, parc. č. E KN 20112 a par.č. E KN 20138  v k.ú. 
Veľké Rovné vo vlastníctve Obce Veľké Rovné k realizácii stavby „Veľké Rovné – pri ZŠ – rozšírenie 
NNK“. Účel stavby je rozšírenie distribučnej siete formou zemného kábla pre plánované odborné 
miesta v  rozsahu podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej autorizovaným stavebným inžinierom 
Ing. Michalom Borsíkom. 
 
       19. Schválenie návrhu Ceny obce Veľké Rovné in memoriam p. Božene Ivoríkovej 
Knihovníčka obce Mgr. Zúdorová podala návrh  starostovi obce o udelenie Ceny obce Veľké Rovné in 
memoriam p. Božene Ivoríkovej, pri príležitosti  100. výročia založenia Obecnej knižnice Veľké 
Rovné, nakoľko dlhé roky pracovala v obecnej knižnici ako knihovníčka a zaslúžila sa za rozvoj 
kultúrneho povedomia v obci Veľké Rovné. 
Hlasovanie 46 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 41/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Cenu obce Veľké Rovné in memoriam p. Božene Ivoríkovej pri 
príležitosti 100. výročia založenia Obecnej knižnice Veľké Rovné za rozvoj kultúrneho povedomia 
v obci Veľké Rovné. 
 
       20. Folklórny súbor Rovňan – žiadosť o poskytnutie dotácie       
Folklórny súbor Rovňan požiadal žiadosťou (č. 149/2023) o schválenie dotácie na rok 2023 v hodnote 
5.000€.  
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Hlasovanie 47 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 42/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.149/2023) finančnú dotáciu na rok 2023 pre 
Folklórny súbor Rovňan vo výške 5000€. 
 
       21. TJ Štart Veľké Rovné - žiadosť o dotáciu na 1. polrok  2023  
TJ Štart Veľké Rovné požiadala žiadosť (č.158/2023) o dotáciu na 1. polrok  2023. 
Hlasovanie 48 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 43/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.158/2023) finančnú dotáciu na 1. polrok 2023 
pre TJ Štart Veľké Rovné vo výške 5500€. 
 
      22. Rovňanský záhradkár - žiadosť o dotáciu na rok  2023 
Rovňanský záhradkár požiadal žiadosťou (č.159/2023) o dotáciu na rok 2023. 
Hlasovanie 49 :               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 44/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.159/2023) finančnú dotáciu na rok 2023 pre 
Rovňanský záhradkár vo výške 1000€. 
 
      23. Poľovnícke združenie KYČERA - žiadosť o dotáciu na rok 2023 
Poľovnícke združenie KYČERA požiadalo žiadosťou (č.176/2023) o dotáciu na rok 2023. 
Hlasovanie 50:               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 45/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti (č.176/2023) finančnú dotáciu na rok 2023 pre  
Poľovnícke združenie KYČERA vo výške 1000€. 
 
      24. Územná organizácia DPO SR – Bytča - žiadosť o dotáciu na 2023 
Územná organizácia DPO SR – Bytča požiadala žiadosťou (č. 97/2023) o dotáciu na rok 2023. 
Hlasovanie 51:               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 46/3/9    
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na základe žiadosti (č.97/2023) finančnú dotáciu na rok 2023 
Územná organizácia DPO SR – Bytča. 
 
      25. Investičné zámery v obci 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva investičné zámery obce: 

- plánovaná výstavba chodníka od Svetom po centrum obce 
- priebeh realizovania inštalácie klimatizácie v materskej škole na poschodí základnej školy 
- zámer umiestnenia zvodidiel na Nižnom konci okolo rieky  od školy po bytovky 
- podanie projektu na rekonštrukciu multifunkčného ihrisko pri ZŠ  
- nová štúdia námestia v obci 
- bezplatnú prepravu pre dôchodcov a imobilných občanov k lekárovi v našej obci v utorok 

a štvrtok od 8,00 – 11,00 s platnosťou od 1.4.2023 
- prebiehajúca výmena osvetlenia za LED svietidlá od Ráztok, ďalej Dolinky smerom do centra 
- projekt cesta Záblatie  

Hlasovanie 52:               ZA:     11            PROTI:   0                            ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie  č. 47/3/9    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer obce „Chodník od Svetom po centrum obce“ a na 
ďaľšie konanie sa splnomocňuje starostu obce. 
 
        26. Diskusia 
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie Rovňanských fašiangov v obci, 
maskám zo súboru Rovňan,  učiteľom zo ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné za prípravu detského karnevalu, 
Poľovníckemu združeniu Kyčera, Reštaurácie obecný dom, TJ Štart Veľké Rovné, DHZ Veľké 
Rovné. Taktiež poďakoval za kultúrny program pri príležitosti MDŽ v obci a to Rovňanským 
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spevulám, Heligonkárom Tarabíkovcom a Dušíkovcom. Starosta obce predložil poslancom 3 návrhy 
štúdie námestia a vyzval každého poslanca jednotlivo k pripomienkovaniu, ktoré sa zohľadní pri 
ďalšom spracovaní návrhu. Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k diskusii. 
Do diskusie sa prihlásila  poslankyňa p. Ohrádková, ktorá sa informovala o projekte na vybudovanie 
jednosmernej cesty za zdravotným strediskom a upozornila na výmoľ na ceste za zdravotným 
strediskom. Poslankyňa p. Pacíková upozornila na sťažnosti susedov na pretrvávajúci hluk auta aj 
v noci z areálu firmy Taimp. Poslanec p. Gumančík sa informoval na zámer využitia ZŠ pod Ivorom. 
Poslanec p. Belúch upozornil na agresívne psy pod Ivorom a poslanec p. Harciník sa informoval na 
umiestnenie lavičiek pod Ivorom pri KD Ivor.    
  
      27.  Záver 
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Daniel Harciník                                             Ing. František Kmecík 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Ovčíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Kor ček                                                                             Ing. Daniel Charbuliak 
      starosta obce                                                                                              prednosta úradu 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


