Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 06.09.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania predložený starostkou obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Vyslovenie nedôvery hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko
Záver

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na začiatku zasadnutia OZ pracovníčka obecného úradu Ing. Ivana Knappová informovala
poslancov OZ, že starostka obce sa z dnešného zasadnutia OZ ospravedlnila, takisto aj hlavná
kontrolórka obce. Poslanec Ervín Schmieger navrhol poslanca OZ Bc. Jozefa Haska, aby viedol
rokovanie zasadnutia OZ a dal o tom hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
poslanca OZ Bc. Jozefa Haska vedením rokovania zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
3 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Ervín Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
1 poslanec - Bc. Jozef Hasko

Rokovanie 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko (ďalej len „OZ“) v súlade s § 13
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o 17.00 h
otvoril a privítal všetkých prítomných poslanec OZ Bc. Jozef Hasko. Zasadnutie zvolala starostka
obce na základe žiadosti poslancov Ing. Ľuboša Tótha, Ervína Schmiegera, Moniky Habaňovej,
Juraja Čillíka a Bc. Jozefa Haska. Z dôvodu neprítomnosti starostky obce a neprítomnosti
zástupkyne starostky obce Mgr. Adriany Hirjakovej vedením rokovania zasadnutia OZ poverili
prítomní poslanci Bc. Jozefa Haska. Konštatoval, že k prezenčnej listine je predložené
ospravedlnenie starostky obce, slovne bolo ospravedlnenie pracovníčkami obecného úradu
poslancov Ing. Ľuboša Tótha, Mgr. Adriany Hirjakovej, Ľuboša Hofericu, avšak ospravedlnenie
nebolo doložené, čo má byť súčasťou prezenčnej listiny. Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko oboznámil
prítomných s návrhom programu dnešného zasadnutia, ktorí obdržali poslanci OZ. Upozornil
prítomných, že rokovanie sa nahráva na diktafón a nahrávka bude zverejnená na internetovej
stránke obce.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Poslanec Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ
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určil za zapisovateľku

pracovníčku obecného úradu Máriu Isteníkovú a za overovateľov zápisnice určil poslancov Ervína
Schmiegera a Juraja Čillíka. Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia
OZ vyslovil návrh uznesenia a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
berie na vedomie
a) určenie Márie Isteníkovej, pracovníčky obce za zapisovateľku zápisnice
b) určenie poslancov Ervína Schmiegera a Juraja Čillíka za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko poverený vedením rokovania zasadnutia OZ skonštatoval, že
uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ navrhol do návrhovej
komisie poslancov Moniku Habáňovú a Juraja Čillíka.
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ predniesol návrh
uznesenia a požiadal o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
volí
návrhovú komisiu v zložení: Juraj Čillík, Monika Habáňová
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko poverený vedením rokovania zasadnutia OZ skonštatoval, že
uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ otvoril tento bod
programu a spýtal sa, či má ešte niekto návrhy do programu zasadnutia, keďže neboli vznesené zo
strany poslancov žiadne návrhy programu, poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením
rokovania zasadnutia OZ predniesol návrh uznesenia a požiadal o hlasovanie:
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
program rokovania 9. zasadnutia bez zmien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Vyslovenie nedôvery hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko
Záver

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková,
Ervín Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková,
Ervín Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko poverený vedením rokovania zasadnutia OZ skonštatoval, že
uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 5 – Vyslovenie nedôvery hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ otvoril tento bod, ktorý
bol predmetom rokovania OZ. Vzhľadom k tomu, že na 8. zasadnutí OZ dňa 09.08.2017 bola
vyslovená nedôvera hlavnej kontrolórke obce Ovčiarsko a bola schválená OZ, uznesenie k tomuto
bodu starostka obce nepodpísala, tento bod je do programu rokovania OZ opätovne zaradený –
Vyslovenie nedôvery hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko, každý poslanec vie z akého dôvodu,
bolo to odprezentované na 8. zasadnutí OZ dňa 09.08.2017, do dnešného dňa nemá vedomosť
o tom, že by k nejakej náprave došlo alebo k ústretovým krokom od hlavnej kontrolórky. Poslanec
OZ Ervín Schmieger sa pripojil s názorom, že teraz vidieť, že už v poradí na štvrtom zasadnutí OZ
nie je hlavná kontrolórka prítomná, nemá záujem riešiť záujmy a problémy a týmto spôsobom
pridáva k atmosfére, ktorá je v našej obci, mohla prísť a mohla sa obhajovať. Poslanec OZ Bc.
Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ sa opýtal, či chce ešte niekto k tomuto
bodu diskutovať.
Pracovníčka obecného úradu Ing. Ivana Knappová informovala poslancov OZ, že dňa 05.09.2017
hlavná kontrolórka obce doručila na obecný úrad stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ovčiarsko
(príloha zápisnice) a zároveň požiadala, aby bol obsah stanoviska prezentovaný na zasadnutí OZ
dňa 06.09.2017. Ing. Ivana Knappová prečítala predmetné stanovisko, v ktorom hlavná kontrolórka
uvádza stanovisko k bodu programu č. 10 – Vyslovenie nedôvery Hlavnej kontrolórke Obce
Ovčiarsko na rokovaní OZ Ovčiarsko dňa 09.08.2017. Hlavná kontrolórka reaguje na skutočnosti
v poradí ako boli vznesené zo strany poslancov od bodu a) po bod e):
a) „hlavná kontrolórka v minulosti nereagovala na skutočnosti, z ktorých bolo zjavné,
že starostka obce pri výkone svojej funkcie porušuje platnú legislatívu SR“
Stanovisko Hlavnej kontrolórky: Výhrada je všeobecná bez konkrétneho obsahu, bez termínov, bez
definovania relevantných skutočností a bez definovania porušovaných právnych noriem a preto nie
je možné jej pravosť preskúmať – bez obsahovaného naplnenia.
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b) „hlavná kontrolórka v minulosti nereagovala na skutočnosť, že starostka použila
v roku 2016 finančné prostriedky obce na účely, na ktoré neboli schválené
v rozpočte obce“
Stanovisko Hlavnej kontrolórky: Výhrada je všeobecná - bez konkrétneho obsahového naplnenia,
v svojej podstate neopodstatnená, zavádzajúca a nepravdivá.
c) „hlavná kontrolórka vykonala kontroly v roku 2016 až na základe uznesení OZ,
najmä uznesení č. 95/2016 a č. 96/2016, pričom nevzala do úvahy všetky
skutočnosti, ktorých si bola zo svojej účasti na zasadnutiach OZ vedomá“
Stanovisko Hlavnej kontrolórky: Výhrada je neopodstatnená, ide o subjektívny postoj bez
relevantného argumentačného podloženia a zavádzajúca.
d) „hlavná kontrolórka odmietla doplniť výkon kontroly na základe
uznesenia č.
95/2016 a č. 96/2016 o podstatné skutočnosti, na ktoré bola poslancami OZ
upozornená,“
Stanovisko Hlavnej kontrolórky: Výhrada je neopodstatnená, subjektívneho charakteru bez
relevantného argumentačného podloženia.
e)

„hlavná kontrolórka nezohľadnila
skutočnosti o rizikách nezákonného
konania
v obci pri príprave plánu kontrolnej činnosti a to aj napriek požiadavke poslancov
OZ na úpravu plánu kontrolnej činnosti.“
Stanovisko Hlavnej kontrolórky: Výhrada je neopodstatnená, vedená vysoko subjektívnym
pohľadom bez konkrétneho zadania, čím sa stáva neverifikovateľná.
V ďalšej časti hlavná kontrolórka uvádza, že za jej pôsobenia vo funkcii hlavnej kontrolórky
nenadobudla dojem, že by v obci dochádzalo k nezákonnému konaniu zo strany starostky obce,
uvádza, že nedostatky sa vyskytujú všade, kde sa pracuje, ale je zásadný rozdiel medzi vedomým
a účelovým konaním. Ďalej uvádza, že Obec Ovčiarsko sa za posledné 4 roky posunula dopredu
a k lepšiemu, čo vidieť aj vo výsledkoch hospodárenia, ale aj na vedení agendy, svedectvom sú
odborné stanoviská k Rozpočtom a Záverečným účtom hlavného kontrolóra ale aj výrok audítora,
ktorého si vybrali poslanci OZ, ktorý jasne uvádza vo výroku, že neboli identifikované žiadne
zásadné pripomienky okrem skutočnosti, ktorú v závere definuje, že kto nerešpektuje zákon je OZ,
lebo sa nevie zákonným spôsobom vysporiadať s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona, aj
napriek viacnásobným upozorneniam zo strany hlavnej kontrolórky, čo samozrejme poslancom nie
je príjemné, tak ako je uvedené aj v Správe o kontrolnej činnosti HK, kde sú orgány obce, kde
patria aj poslanci, upozornení na viaceré nesprávne postupy v územnej samospráve.
Poslanci OZ Monika Habáňová, Ervín Schmieger, Juraj Čillík a Bc. Jozef Hasko prerušili Ing.
Ivanu Knappovú pri čítaní stanoviska HK a vyslovili názor, že ich hlavná kontrolórka uráža.
Následne poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ odobral slovo
Ing. Ivane Knappovej a zabránil v pokračovaní čítania stanoviska hlavnej kontrolórky. Na návrh
poslankyne OZ Moniky Habáňovej Ing. Ivana Knappová prečítala 2 posledné odstavce stanoviska
hlavnej kontrolórky, v ktorom sa hlavná kontrolórka s poukazom na § 18a ods. 8 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vzdala funkcie hlavnej kontrolórky obce k termínu 06.09.2017.
Poslanec OZ Ervín Schmieger sa vo svojom vystúpení vyjadril, že to poslanci očakávali, že celé
stanovisko HK je vedené proti poslancom, HK si stanoviskom chcela očistiť svoje meno, HK vie
presne od začiatku, ako to bolo, vie o tom, že je niečo protizákonné, sama na to upozornila vo
vyjadreniach, v správe o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2016 poukázala na porušenie
v narábaní s financiami zo strany starostky obce. Ďalej uviedol, že starostka obce použila finančné
prostriedky, aj keď s tým poslanci nesúhlasili.
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko vo svojom vystúpení uviedol, že hlavná kontrolórka odporučila
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poslancom OZ, aby schválili záverečný účet bez výhrad. Ing. Ivana Knappová uviedla, že
v záverečnom účte bolo konštatované, že došlo k porušeniu rozpočtových pravidiel. Poslanec Ervín
Schmieger sa vyjadril, že sa naďalej sústavne porušujú rozpočtové pravidlá – oprava kosačky,
oprava auta.
Ing. Ivana Knappová ďalej dodala, že súčasťou stanoviska je príloha č. 1 Vyjadrenie HK k postupu
starostky pri prenájme prístupovej cesty za účelom jej vybudovania. Poslanci OZ súhlasili, aby Ing.
Ivana Knappová pokračovala v čítaní prílohy. V prvej časti prílohy HK opisuje postavenie starostu
obce podľa zákona, ktorý je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta
obce predstavuje vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu rovnocenný orgán v štruktúre obecnej
samosprávy, ktorému OZ nemôže ukladať povinnosti.
Poslanec OZ Ervín Schmieger prerušil Ing. Ivanu Knappovú, že poslancov zaujíma stanovisko
k prístupovej ceste, pokračoval, že obec má VZN, v ktorom je špecifikovaný krátkodobý nájom, že
aj jeho schvaľovanie podlieha OZ.
Ing. Ivana Knappová ďalej pokračovala v čítaní prílohy, v ktorej bolo uvedené, že obecné
zastupiteľstvo nemôže zasahovať do výhradnej pôsobnosti starostu v zmysle § 13 ods. 4 zákona
o obecnom zriadení. Na námietku poslancov OZ na konanie starostky obce v rozpore s ustanovením
článku 5 ods. 1 VZN č. 3/2015, HK upozorňuje na skutočnosť, že starostka v prejednávanom
prípade konala ako najvyšší výkonný orgán obce v rámci svojej výhradnej pôsobnosti v zmysle § 13
zákona o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. b. zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďalej HK cituje zo zákona o majetku obcí § 9a ods. 9
písm. b) o prenájme majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní
v kalendárnom mesiaci. Ďalej Ing. Ivana Knappová čítala z prílohy, že podľa ustanovenia č. II ods.
1 nájomnej zmluvy zo dňa 16.06.2017 „prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu do užívania
nájomcovi na dobu určitú do 30.07.2017 s tým, že doba nájmu neprekročí desať dní v kalendárnom
mesiaci v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov“. S prihladnutím na vyššie citované ustanovenia a na názor odbornej
verejnosti, je potrebné vykladať ustanovenie čl. 5 ods. 1 VZN 3/2015 v súlade s ustanoveniami
zákona o majetku obcí, predovšetkým s ustanovením § 9 ods. 9 písm, b) zákona o majetku obcí ako
aj v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 6 VZN 3/2015 a to tak, že na prenájom nehnuteľného majetku,
ktorého trvanie neprekročí v kalendárnom mesiaci 10 dní sa súhlas obecného zastupiteľstva
nevyžaduje.
Poslanci OZ Ervín Schmieger a Bc. Jozef Hasko prerušili čítanie stanoviska hlavnej kontrolórky
a vyjadrili sa, že vo VZN obce je uvedené, že sa to vyžaduje, že poslanci schvaľujú aj krátkodobý
prenájom. Poslanec OZ Ervín Schmieger hovoril, že firma Ing. Filipa a p. Beliša používala cestu
viac ako 10 kalendárnych dní v mesiaci. Zmluva, ktorú podpísali, to plnenie na ktorom sa dohodli
nedodržiavajú, vedia, že poslanci nie sú s tým stotožnení, lebo robia protizákonne, na čele s pani
starostkou aj s pani kontrolórkou, hlavná kontrolórka štvrtý krát neprišla na zasadnutie OZ,
vyhovára sa, uráža poslancov, bolo by dobré, keby im to povedala do očí. Ďalej kritizoval
starostku obce, že podpisuje zmluvy bez toho, aby o tom informovala poslancov, podpisujú sa
dohody na vyplatenie, bez vedomia poslancov, starostka preberie objekty s vadami, na ktoré
poslanci OZ upozornili. Ďalej pokračoval, že celá správa hlavnej kontrolórky uráža poslancov,
menovite 5-tich, na zasadnutie neprišla ani HK, ani zástupkyňa starostky a ani starostka obce,
poslanci sú sklamaní, je to hanba, ďalej hovoril, že starostka obce nemala právo podpísať zmluvu
na prenájom cesty, má sa vychádzať z VZN.
Ing. Ivana Knappová ďalej pokračovala, že v prílohe je uvedené, že podľa ustanovenia čl. 5 ods. 6
VZN 3/2015 „Ustanovenia článku 4 bodu B ods. 5 až 8 je obec povinná primerane uplatniť aj pri
prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom
mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné
nehnuteľnosti, okrem
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 50 €
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b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom
mesiaci.
Poslanec OZ Ervín Schmieger na to reagoval, že obec prekročila desať dní v kalendárnom mesiaci,
že čo sa s tým bude robiť, nech mu na to odpovie, má zdokumentovaný každý deň a čas, nafotené,
kto tam bol, aké stroje a technika boli použité. Pani starostka uzatvorila zmluvu na 10 dní
v kalendárnom mesiaci, kvôli čomu je uzatvorená do 31., opýtal sa či môžu ísť náhodne hociktorý
deň v mesiaci. Ing. Ivana Knappová to potvrdila. Poslanec OZ Ervín Schmieger ďalej pokračoval,
že zmluva bola uzatvorená na konci júna, odrobili 8 dní do konca mesiaca, celý júl pokračovali, 24
dní odrobili v júli, nemali tam čo robiť, zmluva je na prenájom, a nie na úpravu. Ďalej kritizoval
starostku obce, že zvolá zasadnutie OZ, a naň nepríde, už 3 krát za sebou.
Poslanci OZ Juraj Čillík, Ervín Schmieger, Bc. Jozef Hasko a Monika Habaňová ďalej hovorili
o tom, že dnes sa začali práce na sanácii pod regulačnou stanicou plynu, kde boli odstránené
stromy, poslanci budú sledovať práce, budú kontrolovať postup prác.
Poslanec OZ Ervín Schmieger sa znova kritizoval starostku obce, že sa nič nerobí, boli schválené
finančné prostriedky a uvoľnené z rezervného fondu na kultúrny dom a na materskú školu, tento rok
na zasadnutí OZ v apríli navrhol plán práce na leto 2017, upraviť rigoly, cesty, MŠ, KD, cez
prázdniny sa neurobilo sa nič, starostka nezačala ani konať, peniaze sa vrátili do rezervného fondu.
Ing. Ivana Knappová prečítala záver stanoviska HK k postupu starostky pri prenájme prístupovej
cesty za účelom jej vybudovania – Slnečná stráň, HK uvádza, že starostka obce pri výkone svojej
pôsobnosti dodržiavala všetky všeobecne záväzné právne predpisy a všetky úkony, ktoré urobila,
robila ako najvyšší výkonný orgán obce v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o obecnom zriadení
a tiež v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí.
Poslanec OZ Ervín Schmieger sa vyjadril, že keby tam bola HK, do očí by jej povedal, že si
protirečí týmto vyjadrením. Ďalej pokračoval, že sa jej na zasadnutí OZ pýtal, či mala starostka
právo podpísať zmluvu, odpovedala, že sa pýtala JUDr. Vachana a on jej to odobril. Poslanec
namietal, že obec má VZN, kde je napísané, že to podlieha k schvaľovaniu OZ.
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia OZ skonštatoval, že bolo
prečítané stanovisko HK, bolo to sebazastávanie zo strany HK, že ona všetko dobre robila, poslanci
všetko robili zle. Jej stanovisko neakceptuje a nesúhlasí s ním, je to jej stanovisko, to čo uvádza je
polopravda.
Poslanec Bc. Jozef Hasko poverený vedením rokovania zasadnutia OZ dal hlasovať za vyslovenie
nedôvery hlavnej kontrolórky obce Ovčiarsko.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
a) v y s l o v u j e
nedôveru hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko Ing. Elene Šutekovej.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

b) o d p o r ú č a starostke obce
na základe vzdania sa funkcie hlavnej kontrolórky obce ku dňu 06.09.2017 vyhlásiť dňa 07.09.2017
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci –

Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
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Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko poverený vedením rokovania zasadnutia OZ skonštatoval, že
uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 6 - Záver
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, poverený vedením rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva
ukončil zasadnutie OZ o 17.50 hod.

V Ovčiarsku dňa 06.09.2017
Zapísala: Mária Isteníková

_________________________

Overovatelia: Ervín Schmieger, poslanec OZ

________________________

Juraj Čillík, poslanec OZ

________________________

Overovatelia zápisnice Ervín Schmieger a Juraj Čillík nepodpísali zápisnicu bez udania
dôvodov.

Darina Ninisová
starostka obce
Zápisnicu z 9. zasadnutia OZ nepodpísaná starostkou obce z dôvodu, že sa nezúčastnila
predmetného zasadnutia.
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