
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné dňa 18.7.2018 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom -ústredí 

 

Prítomní : Ing. Jozef Mičieta , Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel Charbuliak, 
                   Ing. Juraj Bachroník,   Mária Gabajová, Ladislav Chabroň, Ing.František Kmecík,  
                   Jozef Milučký,  Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková,  
 

Neprítomní ospravedlnení :   Ivan Frolo, Ing. Pavel Gabrík, Alojz Gumančík , Ing. Juraj Kulík 
 

Program 

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal prítomných  
poslancov s konštatovaním, že na zasadnutí  je  prítomných 7 poslancov, 4 poslanci ospravedlnení , 
takže zasadnutie je uznášania schopné.  
Predsedajúci informoval poslancov, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sú vyhlásené na 
10.novembra 2018  a pre  termíny  , ktoré treba  dodržať   bolo zvolané toto mimoriadne zasadnutie.  
 

Overovatelia zápisnice : Ladislav Chabroň, Jozef Milučký  
 
Hlasovanie č. 268 : všetkými hlasmi prítomných 
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 
1. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí 2018-2022, schválenie úväzku starostu obce vo volebnom období 2018-2022 
2. Realizačný projekt „Námestie“ 

 

 

1. Určenie počtu  poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov 

               samosprávy obcí 2018-2022 , schválenie úväzku starostu obce vo volebnom období  

               2018 - 2022 

Pre voľby do orgánov samosprávy je potrebné určiť počet volebných obvodov a počet poslancov. 
Zároveň treba určiť úväzok starostovi obce pre volebné obdobie 2018-2022. 
Hlasovanie č. 269 : všetkými hlasmi prítomných 
 

Uznesenie  254/M/7 

Obecné zastupiteľstvo  určuje  v zmysle § 11, ods. 3, písm.d/ Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí  10. novembra 2018: 
2 volebné obvody a 11 poslancov 
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebné okrsky č. 1 a č. 2 bude volených 7 poslancov 
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa volebný okrsok č. 3 budú 4 poslanci 
Hlasovanie č. 270 : všetkými hlasmi prítomných 
 

Uznesenie 255/M/7 

Obecné zastupiteľstvo  určuje podľa § 11, ods. 4, písm. i/ Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, 
starostovi obce Veľké Rovné na celé funkčné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu na 
plný úväzok. 

 

2. Realizačný projekt „Námestie „ 

Predsedajúci informoval prítomných poslancov o projekte „Námestie“ vo Veľkom Rovnom. 
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Informácie : 

Predsedajúci informoval poslancov o asfaltovaní  MK v obci, o projekte Nadstavba MŠ Veľké Rovné.  
 

Záver 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva ukončil.  

 
 
 
Overovatelia : Ladislav Chabroň                                                             Jozef Milučký 
 
 
Zapísala : Hnidzíková 

 
 
 
 
 

Ing.Jozef Mičieta                                                                                        Ing. Albert Majstrík 

starosta obce                                                                                                prednosta úradu 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


