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Zápisnica 
z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné konaného dňa 

28.11.2022 
v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie 

 
Prítomní:  Ing.  Jozef Mičieta, Mgr. Ladislav Korček, Ing. Albert Majstrík, Ing. Daniel 
Charbuliak, Ing. Juraj Bachroník, Peter Belúch, Ing. Pavel Gabrík, Juraj Čvapek,  Veronika 
Fuljerová, Alojz Gumančík,   Ing. František Kmecík, Ing. Juraj Kulík,  Zuzana Ohrádková,  
Mgr. Mária Pacíková 
                 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Príhovor starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
8. Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť           

zasadnutie obecného zastupiteľstva 
9. Vytvorenie orgánov obecnej samosprávy, komisií a poradných orgánov obecného 

zastupiteľstva 
10. Určenie platu starostu obce 
11. Úprava zásad odmeňovania poslancov 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2023 
13. Mgr. Marcela Mošteňanová, Bajzova č. 21, Žilina - žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku 
14. Obyvatelia bytového domu č. 295, Veľké Rovné – žiadosť o prevod nehnuteľného 

majetku obce 
15. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Ing. Jozefovi Mičietovi 
16. Diskusia 
17. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením §13 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a o ich používaní v znení 
neskorších predpisov, zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po jej zaznení 
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta obce,  Ing. Jozef 
Mičieta a  privítal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie vo Veľkom Rovnom Danielu 
Tarabíkovú, novozvolené poslankyne, novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a 
vyhlásil, že ustanovujúce zasadnutie IX. volebného obdobia bolo riadne zvolané, 
skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva,  preto zasadnutie vyhlásil za uznášaniaschopné s nasledujúcim programom: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie   
osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného    
zastupiteľstva 

4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Príhovor starostu 
       
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Moniku Ovčíkovú 
Za overovateľov určil starosta nasledujúcich poslancov: 
1. Juraj Čvapek      2. Veronika Fuljerová 
Obaja súhlasili. 
 
 
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce 

Veľké Rovné odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Daniela Tarabíková  predniesla správu miestnej 
volebnej komisie o výsledkoch v komunálnych voľbách obci Veľké Rovné, konaných dňa 
29.10.2022 a odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi Mgr. Ladislavovi Korčekovi 
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva: Ing. Bachroník Juraj, Belúch Peter, 
Čvapek Juraj, Fuljerová Veronika,  Ing. Gabrík Pavel,   Gumančík Alojz,   Harciník Daniel,   
Ing. František Kmecík,    Ing. Juraj Kulík,    Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková 
 
 
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
Po oznámení sa s výsledkami volieb novozvolený  starosta obce Mgr. Ladislav Korček zložil 
a podpísal sľub tak, že predpísaný sľub prečítal "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia“ a svojim podpisom potvrdil pod text sľubu. Doterajší starosta Ing. Jozef Mičieta 
odovzdal novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
 

5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
Novozvolený starosta prečítal text sľubu poslancov obecného zastupiteľstva v nasledujúcom 
v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti 
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ a zvolení 
poslanci jednotlivo v abecednom poradí potvrdili sľub  svojim podpisom. 
Novozvolený starosta zablahoželal poslancom a k výkonu funkcie im poprial veľa zdravia a 
pracovného elánu. 
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6. Príhovor starostu 
Starosta obce Mgr. Ladislav Korček poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách a vyjadril 
presvedčenie v dobrej spolupráce s poslancami obecného zastupiteľstva pri vedení obce. 
Zároveň poďakoval končiacemu starostovi Ing. Jozefovi Mičietovi za   prácu pre obec počas 
16 rokov vo funkcii starostu a vyzdvihol, že obec je finančne zdravá a nezdĺžená.  
Po príhovore vyzval poslancov k hlasovaniu a prijatiu 1. Uznesenia v znení:  
 
Hlasovanie 1:    ZA  všetkými hlasmi prítomných         
Uznesenie č. 1/1/9 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Rovnom  
A. berie na vedomie  
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
2. vystúpenie novozvoleného starostu  
B. k o n š t a t u j e,  ž e  
1. novozvolený starosta obce Mgr. Ladislav Korček zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce  
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: Ing. Bachroník Juraj, Belúch Peter, Čvapek Juraj, Fuljerová 
Veronika,  Ing. Gabrík Pavel,   Gumančík Alojz,   Harciník Daniel,   Ing. František Kmecík,    
Ing. Juraj Kulík,    Zuzana Ohrádková, Mgr. Mária Pacíková 
 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Novozvolený starosta oboznámil prítomných s ďalším programom zasadnutia a doplnil  bod 
č.15. Schválenie preplatenia dovolenky starostovi obce Ing. Jozefa Mičietovi 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva 

9. Vytvorenie orgánov obecnej samosprávy, komisií a poradných orgánov obecného 
zastupiteľstva 

10. Určenia platu starostu obce 
11. Úprava zásad odmeňovania poslancov 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2023 
13. Mgr. Marcela Mošteňanová, Bajzova č. 21, Žilina - žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku 
14. Obyvatelia bytového domu č. 295, Veľké Rovné – žiadosť o prevod nehnuteľného 

majetku obce 
15. Schválenie preplatenia dovolenky starostovi obce Ing. Jozefa Mičietovi 
16. Diskusia 
17. Záver 

K programu nikto nemal pripomienky, starosta navrhol hlasovanie. 
Hlasovanie 2:     ZA všetkými hlasmi prítomných         
 
 
8. Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť            
    zasadnutie obecného zastupiteľstva 
Starosta predniesol návrh na poverenie poslanca Ing. Pavla Gabríka, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2, ods. 5 a ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanec Ing. Pavel Gabrík 
s návrhom súhlasil. Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie 3:        ZA všetkými hlasmi prítomných         
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Uznesenie č. 2/1/9 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Rovnom 
poveruje 
poslanca Ing. Pavla Gabríka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
9. Vytvorenie orgánov obecnej samosprávy, komisií a poradných orgánov obecného     
     zastupiteľstva 
Hlasovanie 4:        ZA všetkými hlasmi prítomných         
Uznesenie č. 3/1/9 
Obecné zastupiteľstvo podľa §13, §15 Zák. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení zriaďuje  orgány 
obecnej samosprávy takto: 
Novozvolený starosta poveril poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Pavla Gabríka na 
vykonávanie funkcie „ zástupca starostu“ počas celého funkčného obdobia podľa §13b ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Poslanec Ing. 
Pavel Gabrík  s funkciou súhlasil. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich:  Mgr. Mária Pacíková, Ing. Pavel Gabrík 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášne dni - štvrtok, sobota 
                        schvaľuje sobášne miestnosti  - zasadačka v Obecného úradu Veľké Rovné   
                                                                            č.1621    
                                                                         - zasadačka v Múzeum Veľké Rovné č.1620 
Obecné zastupiteľstvo vytvára komisie: 
Sociálna komisia:  
Zuzana Ohrádková – predsedníčka komisie 
Veronika Fuljerová 
Alojz Gumančík 
Ing. František Kmecík 
Komisia investično – rozvojová, ekonomická, stavebná pre verejné súťaže, 
inventarizačná, škodová a skartačná:  
Ing. Pavel Gabrík – predseda 
Ing. Juraj Bachroník 
Juraj Čvapek 
Daniel Harciník 
Peter Belúch 
Komisia pre riešenie sťažnosti občanov voči predstaviteľom obecnej samosprávy: 
Ing. Pavel Gabrík – predseda 
Mgr. Mária Pacíková 
Komisia o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom: 
Ing. Juraj Bachroník – predseda 
Ing. Juraj Kulík 
Ing. Anna Svorníková 
Komisia podľa Zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov podľa čl. 7, ods. 5, písm. a/: 
Ing. Juraj Bachroník – predseda 
Ing. Juraj Kulík 
Peter Belúch 
 
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy : 
Ing. Pavel Gabrík a Mgr. Jozef Ráztočný sa dňom 28.11.2022 vzdávajú členstva v rade školy 
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pri Základnej škole s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302. 
V zmysle § 25 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo berie na vedomie delegovanie 
Mgr. Márie Pacíkovej  a Alojza Gumančíka ako nových zástupcov zriaďovateľa do Rady 
školy pri ZŚ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 dňom 28.11.2022. Skôr delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa v rade školy Ing. Juraj Bachroník a Veronika Fuljerová zostávajú členmi rady 
školy. 
Zástupcami zriaďovateľa v rade školy  následne sú: Ing. Juraj Bachroník, Veronika Fuljerová, 
Alojz Gumančík a Mgr. Mária Pacíková. 
 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva: 
Mgr. Mária Pacíková  
Alojz Gumančík 
Ing. Juraj Bachroník 
Veronika Fuljerová 
 
 
10. Určenia platu starostu obce 
Hlasovanie 5:        ZA všetkými hlasmi prítomných         
Uznesenie č. 4/1/9 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostu obce určený podľa §3 a § 4  
zákona č.  253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške  platu stanoveného zákonom  
(priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x  
koeficient 2,41)   zvýšeného o 60 % s účinnosťou od 28.11.2022. 
 
 
11. Úprava zásad odmeňovania poslancov  
Starosta obce predniesol Návrh Dodatku č.1 k Zásadám v odmeňovaní poslancov obecného 
zastupiteľstva, aby splatnosť mzdy poslancov bola  pri ukončení mandátu.  
Hlasovanie 6:        ZA všetkými hlasmi prítomných         
Uznesenie č. 5/1/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva obce Veľké Rovné zo dňa 15.12.2016 

 
 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 
Hlavný kontrolór obce Ing. Charbuliak predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2023. 
Hlasovanie 7:        ZA všetkými hlasmi prítomných         
Uznesenie č. 6/1/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  I. 
polrok 2023 tak ako bol predložený. Schválený plán je priložený k originálu tejto zápisnice. 
 
 
13. Mgr. Marcela Mošteňanová, Bajzova č. 21, Žilina - žiadosť o odkúpenie obecného  
      pozemku 
Dňa 12.9.2022 bola doručená žiadosť (č.647/2022) Mgr. Marcely Mošteňanovej, Bajzova č. 
21, Žilina o odkúpenie časti obecného pozemku zapísaného na LV 9035, p.č. EKN 20041/2, 
o výmere 132 m2 , v registri parciel CKN p.č. 15155/1 k.ú. Veľké Rovné. Na 18. Zasadnutí 
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obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2022 bolo prijaté uznesenie 269/10/8 v znení „Obecné 
zastupiteľstvo odkladá žiadosť p. Mošteňanovej na ďalšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.“  K uvedenej žiadosti boli z radu poslancov pripomienky, nakoľko vznikla 
pochybnosť, či predajom uvedenej parcely by sa nezabránil prístup k domom susedov, z toho 
dôvodu bola navrhnutá obhliadka uvedenej parcely, ktorá je predmetom predaja.  
Hlasovanie 8:        ZA všetkými hlasmi prítomných         
Uznesenie č. 7/1/9 
Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť p. Mošteňanovej a starosta obce poveruje poslancov 
Ing. Bachroníka, Gumančíka, Harciníka a Ing.Svorníkovú na vykonanie obhliadky na mieste 
obecného pozemku, ktorý je predmetom predaja.  
 
 
14. Obyvatelia bytového domu č. 295, Veľké Rovné – žiadosť o prevod nehnuteľného  
      majetku obce 
Dňa 27.9.2022 bola doručená žiadosť (č.691/2022) Obyvateľov bytového domu č.295 pri ZŠ 
s MŠ Veľké Rovné o  prevod nehnuteľného majetku obce -  obecného pozemku zapísaného 
na LV 2757, par.č. C-KN 2530/16, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 115m2, v k.ú. 
Veľké Rovné. Na 18. Zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2022 bolo prijaté 
uznesenie 270/10/8 v znení „Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť Obyvateľov bytového 
domu č.295 pri ZŠ s MŠ Veľké Rovné  na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie č. 9:          ZA všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie  8/1/9 
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 pozemku žiadateľmi, priľahlá 
plocha k bytovému domu vo vlastníctve žiadateľov) novovytvoreného pozemku parc. reg. C-
KN č. 2530/16 , druh pozemku zastavaná plocha o výmere 115m². Pozemok bol odčlenený na 
základe geometrického plánu č. 52736326-141/2021 zo dňa 26.11.2021, úradne overeného 
pod č. 701/2021 katastrálnym odborom Okresného úradu v Bytči, od pozemku  parc. registra 
C-KN č. 2530/5 ostatná plocha o pôvodnej výmere 1 635 m², evidovanom na LV č. 9035, kat. 
územie Veľké Rovné. 
Kupujúci:  Vlastníci bytového domu č. 295 , 013 62 Veľké Rovné  ( pri ZŠ s MŠ) 
Kúpna cena: navrhnutá a schválená obecným zastupiteľstvom 15 €/m2 
 
 
15. Schválenie preplatenia dovolenky starostovi obce Ing. Jozefovi Mičietovi 
Hlasovanie č. 10:          ZA všetkými  hlasmi  prítomných         
Uznesenie  9/1/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie 6 dní nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcemu 
starostovi  Ing. Jozefovi Mičietovi. 
 
 
16. Diskusia 
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k diskusii. 
Do diskusie sa prihlásil poslanec p. Gumančík, ktorý dal požiadavku na dokončenie cesty 
v časti obce Zadný Madzín, Ing. Gabrík upozornil na opakovanú vytekajúcu vodu na cestnú 
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komunikáciu v časti obce Rimanovice, poslanec Harciník upozornil na nebezpečne naklonenú 
vŕbu v časti obce Ivor a navrhol orezanie.  
 
17.  Záver 
Starosta obce poďakoval za účasť, podporu a prejavil presvedčenie v dobrú spoluprácu 
s poslancami obecného zastupiteľstva a zároveň ich vyzval k spätnej väzbe.  
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:  Juraj Čvapek                           Veronika Fuljerová 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Ovčíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Kor ček                                                                             Ing. Albert Majstrík 
      starosta obce                                                                                              prednosta úradu 
 
 

 

 

 

 


