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Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné konaného dňa 15.12.2022 

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom – Ústredie 
 

Prítomní:  Mgr. Ladislav Korček, Ing. Albert Majstrík, 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,  Ing. Jozef Mičieta 
 
Ospravedlnení: Mgr. Mária Pacíková, Juraj Čvapek sa dostavil na 9.bod programu 
                            
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Úprava  rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 5/22 
5. Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2023 - 2025, Stanovisko hlavného kontrolóra  

k rozpočtu obce 
  6.   Odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu obce a odpísanie nevymožiteľnej   
         pohľadávky z účtovného stavu obce 

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2021 a konsolidovanej účtovnej    
závierke k 31.12.2021 

8. Návrh VZN č. 158/22 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa na rok 2023 
9. Návrh VZN č.159/22 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Veľké Rovné a Prílohy č. 1, č. 2, č. 3  
10. Návrh Nariadenie obce Veľké Rovné č. 160/2022 o stanovení miestnych daní a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
11. Návrh Nariadenie obce Veľké Rovné č.  161/2022 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase 
12. Návrh Nariadenie obce Veľké Rovné č. 162/2022 o výške finančných príspevkov v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
13. Návrh VZN  č. 163/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné 
14. Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
15. Mgr. Marcela Mošteňanová, Bajzova č. 21, Žilina - odkúpenie obecného pozemku 
16. Martin Urík s manželkou, Veľké Rovné č. 1404 – žiadosť o sprístupnenie osady Záblatie 

s miestnou pozemnou komunikáciou 
17. Jozef Posluch, Veľké Rovné č. 1273 - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – motokrosová 

dráha - Hájnice 
18. Udelenie čestného občianstva MUDr. Juraj Löwinger 
19. Diskusia 
20. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ladislav Korček, ktorý privítal  
prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných je 9 poslancov, 1 poslanec príde neskoršie a 1 
poslanec je ospravedlnený, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Moniku Ovčíkovú. 
Za overovateľov určil starosta nasledujúcich poslancov: 
1. Ing. Pavel Gabrík      2. Alojz Gumančík 
Obaja súhlasili. 
Hlasovanie 11:    ZA:  9         PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
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3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania, poslanci obecného 
zastupiteľstva nemali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k programu rokovania.  Starosta dal 
hlasovať o tomto návrhu programu, tak ako bol doručený a zverejnený. 
Hlasovanie 12:     ZA: 9       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
 

4. Úprava  rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 5/22 
Starosta obce predložil zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 5/22. 
Celkové príjmy po  5. zmene rozpočtu: 3 246 549 €. 
Celkové výdavky po 5. zmene rozpočtu: 3 033 002 €. 
Hlasovanie č. 13:     ZA: 9       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 10/2/9 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   zmenu rozpočtu obce Veľké Rovné, Rozpočtové opatrenie č. 5/22. 
RO č. 5/22 je priložené k originálu tejto zápisnice. 
 

5. Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2023 - 2025, Stanovisko hlavného kontrolóra  
k rozpočtu obce 
Rozpočet obce bol predložený poslancom na diskusiu a vyvesený na úradnej tabuli obce k 
pripomienkovaniu. Hlavný kontrolór predložil stanovisko k návrhu rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 
2022 s výhľadom na roky 2022- 2024 
Hlasovanie č. 14:      ZA: 9       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 11/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  programový rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2023 a berie na 
vedomie rozpočet na roky 2024 - 2025.  
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu 
obce Veľké Rovné na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025. 
Bežné príjmy vo výške:  2 592 833 € 
Príjmy z finančných operácií: 300 000  € 
Príjmy z rozpočtových organizácií: 100 000€ 
Bežné výdavky vo výške:  2 692 772 € 
Kapitálové výdavky vo výške: 205 000 € 
Výdavkové finančné operácie:  90 000€ 
Schválený rozpočet je priložený k originálu tejto zápisnice. 
Stanovisko hlavného kontrolóra je priložené k originálu tejto zápisnice. 
          

6. Odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu obce a odpísanie nevymožiteľnej   
pohľadávky z účtovného stavu obce 
Ekonomické oddelenie predložilo návrh na odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu 
obce a odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky z účtovného stavu obce. 
Hlasovanie č. 15:      ZA: 9       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 12/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie nedokončených investícii z majetku obce v celkovej 
hodnote 21.143,46 eur  podľa predloženého zoznamu. 
 
 

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2021 a konsolidovanej účtovnej    

závierke k 31.12.2021 
Nezávislý audítor Ing. Kasmanová predložila Správu z auditu účtovnej závierky, Správu z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2021. 
Hlasovanie 16:        ZA: 9       PROTI:   0               ZDRŽALI  SA:  0 
Uznesenie 13/2/9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Kasmanovej, licenia UDVA 
č.1114 k 31.12.2021, tak ako ju predložila dňa 10. novembra 2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a 
konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2021 
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8. Návrh VZN č. 158/22 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa na rok 2023 
Oddelenie daní a miestnych poplatkov predložilo návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a o dani za psa 
pre rok 2023. Daň z nehnuteľnosti aj daň za psa zostáva nezmenená. 

Hlasovanie 17:        ZA: 9       PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 14/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.158/2022 o dani z nehnuteľnosti a o dani za psa pre rok 2023. 
 

9. Návrh VZN č. 159/22 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Veľké Rovné a Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 
Vo VZN č. 159/2022 sa dopĺňa informácia o vykonávaní triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov z domácnosti v našej obci v bytových domoch, zmenené sú aj Prílohy č. 1.,2.,3. 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou  VZN č. 159/2022 platné na rok 2023. 
Hlasovanie 18:        ZA: 10       PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 15/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné a Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 
 
    10. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 160/2022 o stanovení miestnych daní a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Vo VZN č. 160/2022 sa zvyšuje sadzba poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, 
nakoľko sa navyšujú náklady na odvoz odpadu. 
Hlasovanie 19:        ZA: 10       PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 16/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 160/2022 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

11. Návrh Nariadenie obce Veľké Rovné č.  161/2022 o vyhlasovaní v miestnom 
rozhlase 
Vo VZN č. 161/2022 sa mení  poplatok za 1 vyhlásenie v miestnom rozhlase na 3€. 
Hlasovanie 20:        ZA: 10       PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 17/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 161/2022 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase. 
 

12. Nariadenie obce Veľké Rovné č. 162/2022 o výške finančných príspevkov v 
školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach 
Vo VZN č. 162/2022 sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu detí a žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov  na nákup potravín a režijných nákladov, ktorá  sa stanovuje v 2. finančnom pásme. 
Hlasovanie 21:        ZA: 10       PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 18/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie obce Veľké Rovné č. 162/2022 o výške finančných 
príspevkov v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach. 
 
      13. VZN  č. 163/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné. 
Hlasovanie 22:        ZA: 10       PROTI:  0               ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 19/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  č. 163/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné. 
 

14. Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
Starosta obce predložil poslancom návrh na úpravu zásad odmeňovania poslancov, ktoré sa nemenili 
od roku 2016. 
Hlasovanie 23:        ZA: 10       PROTI:  0        ZDRŽALI SA:  0 
Uznesenie 20/2/9 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
 

15. Mgr. Marcela Mošteňanová, Bajzova č. 21, Žilina - 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. 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné na 18. zasadnutí dňa 19.10.2022 prijalo Uznesenie 269/10/8 
v znení: „Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť p. Mošteňanovej na ďalšie zasadnutie obecného 
zastupitelstva“ a obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné na 1.ustanovujúcom zastupiteľstve prijalo 
Uznesenie č. 7/1/9 v znení: 
„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.“ Obhliadka bola vykonaná dňa 12.12.2022 a poslanci na jej 
základe navrhli žiadosť neschváliť. 
Hlasovanie 24:         ZA: 0      PROTI:  10        ZDRŽALI SA:  0     
Uznesenie 21/2/9 
Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje  predaj časti pozemku parc. reg. E-KN  č. 20041/2  evidovaného 
na LV č. 9035 o celkovej výmere  662 m²,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, kat. územie 
Veľké Rovné. 
 
      16. Martin Urík s manželkou, Veľké Rovné č. 1404 – žiadosť o sprístupnenie osady Záblatie 
s miestnou pozemnou komunikáciou 
Dňa 9.11.2022 bola doručená žiadosť (č.819/2022) Martin Urík s manželkou, Veľké Rovné č.1404 
o prepojenie osady Záblatie s cestnou komunikáciou s časťou Ráztoky a následne s centrálnou časťou 
obce Veľké Rovné vyasfaltovaním daného úseku.  
Hlasovanie 25:        ZA: 0      PROTI:  10        ZDRŽALI SA:  0     
Uznesenie 22/2/9 
Obecné zastupiteľstvo toho času neschvaľuje žiadosť Martina Uríka s manželkou Dominikou Urík 
Ovseníkovou, Veľké Rovné č.1404 o sprístupnenie osady Záblatie vyasfaltovaním miestnej 
komunikácie v časti Záblatske Kováčovce a tým napojenie na miestnu pozemnú komunikáciu v 
centrálnej časti obce a žiadosť zaraďuje do plánu rozvoja obce. 
 

17. Jozef Posluch, Veľké Rovné 1273 - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy motokrosová  
dráha - Hájnice 
Dňa 9.12.2022 bolo doručená žiadosť (č.880/2022) Jozef Posluch, Veľké Rovné 1273 - Žiadosť o 
predĺženie nájomnej zmluvy motokrosová dráha – Hájnice, ktorá je na par. č. 9800/5 evidovanej na 
LV 2757, ktorá je vo vlastníctve obce. 
Hlasovanie 26:        ZA: 10      PROTI:  0        ZDRŽALI SA:  0     
Uznesenie 23/2/9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť a predĺženie nájomnej zmluvy Jozefa Posluchu, Veľké 
Rovné č. 1273  ( motokrosová dráha – Hájnice)  na dobu určitú do 31.12.2026. 
 

18. Udelenie čestného občianstva MUDr. Juraj Löwinger 
Na 17. Zasadnutí obecného zastupiteľstva Veľké Rovné dňa 14.9.2022 bolo prijaté Uznesenie 
262/10/8: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na udelenie čestného občianstva MUDr. 
Löwingerovi za dlhoročnú prácu detského lekára v obci Veľké Rovné. 
Slávnostnej časti odovzdávania čestného občianstva  sa zúčastnil aj predchádzajúci starosta Ing. Jozef 
Mičieta, za ktorého pôsobenia sa schválilo uznesenie o udelení čestného občianstva MUDr. Jurajovi 
Löwingerovi. Plaketu čestného občana Veľké Rovné slávnostne odovzdal starosta Mgr. Ladislav 
Korček a zároveň poďakoval za dlhoročnú profesionálnu prácu detského lekára MUDr. Jurajovi 
Löwingerovi. Slávnostného aktu sa zúčastnila aj bývalá zdravotná sestra p.Anna Škulavíková, ktorá 
dlhé roky pracovala ako zdravotná sestra doktorovi  Löwingerovi, ktorej starosta obce takisto srdečne 
poďakoval.    
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        19. Diskusia 
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy vianočného punču v obci, súboru 
Rovňan, Poľovníckemu združeniu Kyčera, ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné, všetkým účinkujúcim, ktorí 
venovali svoj honorár a prispeli tak na dobročinnú akciu, ktorej výťažok je v celkovej sume 7 460€. 
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k diskusii. 
Do diskusie sa prihlásil poslanec p. Harciník, ktorý dal požiadavku na umiestnenie lavičiek okolo KD 
pod Ivorom, vybudovania autobusovej zástavky a riešenie odvodnenia na autobus. zastávke pod 
Ivorom, nakoľko tam opakovane býva veľa vody. Tiež považuje za vhodné umiestnenie  svetelného 
znamenia „ Pozor deti “ na autobus.zastávke pod Ivorom. Starosta informoval o pláne vybudovania 
parkoviska okolo KD Ivor. Poslanec Ing. Bachroník dal podnet na vybudovanie chodníka poza školu 
a školskej jedálne. Poslankyňa Fuljerová navrhla vybudovanie zastávky pri Ľudovej Tvorbe smerom 
hore pod Ivor, nakoľko tam deti zo školy čakávajú na autobus.    
  
      20.  Záver 
Starosta obce poďakoval za účasť, poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a pozval 
prítomných na občerstvenie pri príležitosti slávnostého odovzdania čestného občianstva MUDr. 
Jurajovi Löwingerovi.  
 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavel Gabrík                                                     Alojz Gumančík 
 
Zapísala : Mgr. Monika Ovčíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Kor ček                                                                             Ing. Albert Majstrík 
      starosta obce                                                                                              prednosta úradu 
 
 

 

 

 

 
 


