Zápisnica z nového 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 09.08.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania predložený starostkou obce:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 60 – 65/2017 zo dňa 21.06.2017
Návrh na schválenie zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do
vlastníctva a trvalej prevádzky so spoločnosťou NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 35919001.
7. Schválenie podmienok prenájmu nehnuteľného majetku – Pohostinstvo.
8. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 – činnosť C4 – Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko.
9. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 12 a č. 13
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov OZ
12. Diskusia
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie nového 8. 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 otvorila a privítala všetkých prítomných zástupkyňa starostky obce Ovčiarsko
Mgr. Adriana Hirjaková. Zasadnutie zvolala starostka obce a z dôvodu jej neprítomnosti poverila
zástupkyňu starostky obce Mgr. Adrianu Hirjakovú vedením rokovania zasadnutia OZ.
Konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, prítomní sú 4 poslanci, 3 ospravedlnení poslanci
OZ Juraj Čillík, Ľuboš Hoferica a Ing. Ľuboš Tóth, ktorí sa ospravedlnili písomne. Písomne sa
ospravedlnila hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková. Zástupkyňa starostky obce oboznámila
prítomných s návrhom programu dnešného zasadnutia. Upozornila prítomných, že rokovanie sa
nahráva a nahrávka bude zverejnená na internetovej stránke obce.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku zástupkyňa starostky obce určila za
zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Máriu Isteníkovú a za overovateľov zápisnice určila
poslancov Ervína Schmiegera a Mgr. Adrianu Hirjakovú. Zástupkyňa starostky obce vyslovila
návrh uznesenia a požiadala prítomných poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
berie na vedomie
a) určenie Márie Isteníkovej, pracovníčky obce za zapisovateľku zápisnice
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b) určenie poslancov Ervína Schmiegera a Mgr. Adrianu Hirjakovú za overovateľov zápisnice.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku zástupkyňa starostky obce navrhla do
návrhovej komisie poslancov Moniku Habáňovú a Bc. Jozefa Hasku.
Zástupkyňa starostky obce predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
volí
návrhovú komisiu v zložení: Monika Habáňová a Bc. Jozef Hasko.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Zástupkyňa starostky obce otvorila tento bod programu. Návrh programu OZ bol navrhnutý
starostkou obce s poukazom na § 5 ods. 1 rokovacieho poriadku. Zo strany poslancov neboli
v zmysle Rokovacieho poriadku doručené žiadne návrhy. Návrh bol riadne a včas zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce Ovčiarsko. Návrh programu zasadnutia OZ a materiály
k rokovaniu - Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva
a trvalej prevádzky uzavretej v zmysle ust. § 50a a § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. §
18 ods. 9 a ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, Čerpanie finančného rozpočtu 2017 od 01.01.2017 do 30.06.2017, Rozpočet obce
Ovčiarsko na rok 2017 – zmena rozpočtovým opatrením č. 13/2017 zo dňa 02.08.2017 – NÁVRH,
dôvodové správy k bodom programu č. 6,7,8 boli zaslané poslancom OZ, pracovníčkam obecného
úradu a hlavnej kontroĺórke obce Ovčiarsko mailovou poštou.
Poslanec Bc. Jozef Hasko podal doplňujúci návrh k programu rokovania bod č. 10. Vyslovenie
nedôvery Hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko
Zástupkyňa starostky obce sa spýtala, či má ešte niekto návrhy do programu zasadnutia, keďže
neboli vznesené zo strany poslancov žiadne návrhy programu, zástupkyňa starostky obce
predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
program rokovania zasadnutia ako celku s doplňujúcim bodom programu č. 10 na návrh poslanca
Bc. Jozefa Haska:
:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 60 – 65/2017 zo dňa 21.06.2017
6. Návrh na schválenie zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do
vlastníctva a trvalej prevádzky so spoločnosťou NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 35919001.
7. Schválenie podmienok prenájmu nehnuteľného majetku – Pohostinstvo.
8. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 – činnosť C4 – Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko.
9. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 12 a č. 13
10. Vyslovenie nedôvery Hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov OZ
13. Diskusia
14. 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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 60 – 65/2017 zo
dňa 21.06.2017
Zástupkyňa starostky obce predniesla dôvodovú správu (príloha zápisnice), ktorú pripravila
starostka obce Darina Ninisová. Na zasadnutí OZ dňa 21.06.2017 bolo prijatých 6 uznesení,
z ktorých 3
uznesenia boli vyplývajúce z Rokovacieho poriadku OZ, 2 uznesenia boli
schvaľujúceho charakteru, 1 uznesenie bolo vo forme žiadosti, 10 uznesení nebolo prijatých.
Uznesenie č. 63/2017 - jednotlivé výdavky boli zapracované na základe schváleného rozpočtového
opatrenia č. 11/2017 do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 64/2017 – odborné stanovisko HK k Nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 663
a nasl. OZ a k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka uzatvorených dňa 16.06.2017
medzi Obcou Ovčiarsko a nájomcami Ing. Andrejom Filipom, Ing. Lukášom Belišom a Janou
Belišovou – uznesenie nie je splnené, Hlavná kontrolórka obce čerpá plánovanú dlhodobú
dovolenku.
Uznesenie č. 65/2017 - zámer obce prenajať nebytové priestory - Pohostinstvo, bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce v stanovenej lehote. Na obecný úrad bola doručená jedna
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žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania pohostinstva v obci.
Zástupkyňa starostky obce otvorila diskusiu.
Poslanec Ervín Schmieger sa informoval, že kto sa prihlásil na prenájom pohostinstva, zástupkyňa
starostky obce odpovedala, že k tomu je samostatný bod č. 7. Ďalej sa informoval, že odkedy čerpá
pani hlavná kontrolórka dlhodobú dovolenku. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že je
v zahraničí a dovolenku čerpala už aj v mesiaci júli aj v auguste.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 60 – 65/2017 prijatých na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 21.06.2017 v súlade s § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Ovčiarsku.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 6 - Návrh na schválenie zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí
objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky so spoločnosťou NDS, a.s. so
sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001.
Zástupkyňa starostky obce predniesla dôvodovú správu (príloha zápisnice), ktorú pripravila
starostka obce.
Uznesením č. 60/2016 zo dňa 07.09.2016 OZ v Ovčiarsku prerokovalo návrh Zmluvy o budúcom
odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky uzavretej
v zmysle ust. § 50a a § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 9 a ods. 13 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zároveň schválilo zámer
o prevzatí objektu 804-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko ako vyvolanej
investície v rámci stavby Diaľnice D 1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do vlastníctva
a trvalej prevádzky Obce Ovčiarsko po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a to
na základe navrhovanej Zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do
vlastníctva a trvalej prevádzky uzatvorenej medzi odovzdávajúcim NDS, a.s., Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava a preberajúcim Obec Ovčiarsko, Hričovská č. 16, 010 04 Žilina. Skutočné
náklady vynaložené na vybudovanie prístupovej cesty budú známe po jej vybudovaní a uvedené
v protokole o odovzdaní a prevzatí časti objektu do vlastníctva a trvalej prevádzky. Vzhľadom na
skutočnosť, že v decembri roku 2016 na obecný úrad bol zaslaný opakovane návrh pre SO 804-00
z dôvodu zmeny rozsahu, návrh Zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej
investície bol predložený opakovane na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu v Ovčiarsku, ktoré
uznesením č. 22/2017 zo dňa 13.02.2017 prerokovalo predmetnú zmluvu a schválilo zámer
o prevzatá objektu SO 804-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko – zmena
rozsahu trasa 804, 804 B. Na základe prijatého uznesenia bola na obecný úrad doručená nová
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej
prevádzky so zmenou rozsahu a zmenou štatutárneho orgánu zastúpeného novým predstavenstvom
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a.s. NDS. Starostka obce predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Ovčiarsku predmetnú
zmluvu a doporučuje ju schváliť.
Poslanec Ervín Schmieger sa pýtal, že v čom sa mení nová zmluva, túto zmluvu už poslanci OZ
schvaľovali. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že sa mení štatutárny zástupca a je tam zmena
rozsahu trasy 804 a 804 B, prístupová cesta sa bude preberať do vlastníctva obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej
prevádzky so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841
04 Bratislava, IČO: 35919001 (ďalej len „NDS, a.s.“) a to stavebný objekt SO 804-00 Prístupová
cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko – trasa 804 a trasa 804 B, na ktorý Stavebné
povolenie vydalo MDPT SR pod č.: 118054/2008-2331/z.44028 zo dňa 24.10.2008, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2008 (ďalej len „Stavebný objekt“), ktorej predmetom je
záväzok zmluvných strán v lehote do 90 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o predčasnom užívaní stavby, resp. po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia medzi
sebou uzatvoriť Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej
prevádzky, na základe ktorej NDS, a.s. bezodplatne odovzdá Stavebný objekt vybudovaný ako
vyvolaná investícia v rámci stavby Diaľnica D 1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a obec
Ovčiarsko tento objekt prevezme do svojho vlastníctva a trvalej prevádzky, a to na úrovni
technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná a podľa projektovej dokumentácie
odsúhlasenej obcou Ovčiarsko a podľa právoplatného stavebného povolenia.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 7 - Schválenie podmienok prenájmu nehnuteľného majetku –
Pohostinstvo.
Zástupkyňa starostky obce prečítala dôvodovú správu (príloha zápisnice), ktorú pripravila starostka
obce. Uznesením OZ v Ovčiarsku č. 65/2017 zo dňa 21.06.2017 bol schválený zámer prenajať
nebytové priestory Pohostinstva priamym zadaním za tých istých podmienok, aké sú v súčasnosti
o výmere 121 m2, cena 363 €, vrátane platieb za teplo, vodné a stočné, prenájom na dobu určitú od
01.09.2017 do 31.07.2020. Zámer prenajať nebytové priestory Pohostinstva priamym zadaním bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce v súlade so zákonom o majetku obcí.
Záujemcovia mohli predkladať ponuky v lehote do 28.07.2017. V stanovenom termíne bola
predložená len jedna ponuka, ktorú zástupkyňa starostky obce predložila k nahliadnutiu. Žiadosť
o prenájom nebytových priestorov – pohostinstva podal p. Ivan Kršík, bytom Žilina, Juraja
Fándlyho 2162/3.
Poslankyňa Monika Habáňová sa informovala, či nový záujemca – p. Ivan Kršík prevezme aj
zariadenia pohostinstva. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že o tom sa musia dohodnúť starý
a nový nájomca. Poslanec Bc. Jozef Hasko sa pýtal na začiatok nájmu 1.9.2017, v žiadosti p.
Kršíka je uvedený začiatok od 1.10.2017. Zástupkyňa starostky odpovedala, že dnes sa schvaľuje
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žiadosť, následne bude vyhotovená nájomná zmluva. Zástupkyňa starostky obce predložila návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
a) žiadosť Ivana Kršíka, bytom Žilina, Juraja Fándlyho 2162/3 o prenájom nebytových priestorov –
pohostinstva
b) zmluvný prenájom časti nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove Kultúrneho domu
Ovčiarsko so súpisným číslom 16, postavenej na pozemku registra „C“, parcelné číslo 1,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 518 m2, zapísanej Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 293 pre k.ú. Ovčiarsko, okres Žilina, ktorého je
Obec Ovčiarsko výlučným vlastníkom o celkovej výmere 121 m2
c) spoločne s časťou nebytových priestorov prenecháva do užívania schodisko do Viacúčelovej
budovy Kultúrneho domu, chodbu so schodiskom, pánske a dámske WC ako aj ďalšie priestory
nevyhnutné na prístup k predmetu nájmu
d) dočasné užívanie nebytových priestorov za účelom prevádzkovania pohostinstva a to na dobu
určitú od 01.09.2017 do 31.07.2020
e) ročné nájomné za predmet nájmu vo výške 4 356 € v mesačných splátkach 363 €
f) nájom je schválený priamym zadaním za tých istých podmienok, aké sú v súčasnosti pri
zmluvných podmienkach terajšieho nájomcu.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Bc. Jozef Hasko upozornil, že by bolo dobré, aby sa zmluva podpísala od 01. septembra
z toho dôvodu, že hrozí odmontovanie elektromeru, na ktorý je napojený aj suterén kultúrneho
domu, v ktorom sú umiestnené plynové kotly. Súčasný nájomca pohostinstva už nebude platiť
elektrinu za mesiac september. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že p. Kršík uvádza v žiadosti
možnosť dohody a starostka obce bude informovať, aby nájomná zmluva bola podpísaná od 1.9.,
aby sa obec vyhla problémom.
K bodu programu č. 8 - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 –
činnosť C4 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko.
Zástupkyňa starostky obce prečítala dôvodovú správu (príloha zápisnice), ktorú pripravila starostka
obce. Dňa 24.5.2017 bola vyhlásená výzva Environmentálneho fondu Bratislava na činnosť C4:
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na projekt: „Sanácia miesta s nezákonne
umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko“. Z dôvodu, že žiadosť z roku 2016 nebola úspešná,
následne bola vypracovaná nová Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017
v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v stanovenom termíne dňa 15.03.2017 bola doručená na
Environmentálny fond. Vzhľadom na názory zo skúseností poslancov OZ v Ovčiarsku pri
schvaľovaní spoluúčasti pri získavaní finančných prostriedkov z Eurofondov, kde nebola
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v minulosti vôľa niektorých poslancov schváliť spoluúčasť s argumentami, že táto bude schválená
až po získaní financií, starostka obce predkladá OZ v Ovčiarsku informáciu o tom, že dňa
14.07.2017 bolo na Obec Ovčiarsko z Environmentálneho fondu Bratislava doručené Oznámenie
o poskytnutí podpory formou dotácie č. ID: 9413 C4-123745 V 4493/2017 zo dňa 07.07.2017,
ktorým minister ŽP SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) formou dotácie na
projekt „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko vo výške 50 000
€. Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
je prílohou oznámenia. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie, že
žiadateľ má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov, 95 % environmentálneho fondu, maximálne však 50 000 €. Vysúťažená cena na
zákazku je 52 773,72 €, z toho dotácia je 95 % + minimálne 5 % spoluúčasť obce, čo predstavuje
2 773,72 €.
Zástupkyňa starostky obce otvorila diskusiu. Poslankyňa OZ Monika Habáňová sa spýtala, že kedy
bola vyhlásená výzva. Zástupkyňa starostky obce odpovedala že výzva bola zverejnená na
internetovej „Výzva na predkladanie cenových ponúk“. Poslanec Bc. Jozef Hasko sa spýtal, že čo
sa bude robiť, ktoré lokality, koľko je tam približne nákladov, je tam určite prepočet, ideme
schvaľovať 50 000 € a nevieme čo ideme robiť. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že sa ide
schvaľovať 2 773,72 €, teda 5 % spoluúčasť.
Výzvy boli uverejnené na stránke. Poslanci OZ Bc. Hasko a Schmieger požadovali konkrétne čo sa
ide robiť, na čo sa použije 50 000 €, ďalej sa poslanci pýtali, kto to vypracoval a poslanec Bc.Jozef
Hasko požadoval číslo oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie. Zástupkyňa starostky obce
odpovedala, že je to v kompetencii starostky obce, ona poslancom nevie poskytnúť tieto údaje,
ďalej poslanec Schmieger namietal, že mala tu byť starostka, keď chce niečo schváliť alebo poučiť
zástupkyňu. Zástupkyňa starostky obce sa vyjadrila, že materiály k prerokovaným bodom boli
riadne pripravené a číslo rozhodnutia bolo uvedené v dôvodovej správe, následne predniesla návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
a) s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita
Ovčiarsko“ vo výške minimálne 5 % oprávnených výdavkov z predloženej cenovej ponuky na
predmet zákazky „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“ v súlade so zákonom č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov z vysúťaženej ceny 52 773,72 €
za predmet zákazky, čo predstavuje spoluúčasť obce 2 773,72 €.
Pred schvaľovaním sa poslanci Bc. Hasko a Schmieger vyjadrili, že nevedia čo sa za tie peniaze
bude vykonávať, či sú dané lokality, peniaze sa musia použiť na to, na čo boli určené. Zástupkyňa
starostky obce ich informovala o tom, že obec má schválené peniaze a bude témou na ďalších
zasadnutiach na čo sa použijú. Upozornila poslancov, že obsah rokovania sa zverejňuje, že ak si to
vypočujú občania obce Ovčiarsko, nech zvážia svoje rozhodnutie. Poslanci znova namietali, že
chcú základné informácie, že musel byť vypracovaný projekt na zákazku.
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):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
2 poslanci - Monika Habáňová, Ervín Schmieger
Nehlasovali (menovite):
1 poslanec - Bc. Jozef Hasko
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Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
b) b e r i e n a v e d o m i e
Oznámenie Environmentálneho fondu Bratislava o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu zo dňa 07.07.2017 č. ID: 9413 c4-123745 V 4493/2017 doručeného na
Obec Ovčiarsko dňa 14.07.2017 vo výške 50 000 € na projekt „Sanácia miesta s nezákonne
umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko“.
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):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
2 poslanci - Monika Habáňová, Ervín Schmieger
Nehlasovali (menovite):
1 poslanec - Bc. Jozef Hasko

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
c) s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita
Ovčiarsko“ vo výške minimálne 5 % oprávnených výdavkov projektu v súlade so Žiadosťou
o poskytnutie podpory formou dotácie za predpokladu, že pani starostka zabezpečí finančné zdroje
z externých zdrojov a spolufinancovanie nebude mať dopad na obecný rozpočet.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 9 – Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 12/2017 a č. 13/2017
Zástupkyňa starostky obce otvorila tento bod a odovzdala slovo Ing. Ivane Knappovej, ktorá
informovala, že rozpočtovým opatrením č. 12/2017 sa do rozpočtu zapracovali finančné prostriedky
na strane príjmov aj výdavkov vo výške 216 €, tieto finančné prostriedky sú účelovo určené, týkajú
sa príspevku pre výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí MŠ, taktiež bola na strane príjmov
zapracovaná položka vo výške 100 €, ide o prostriedky v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej
v kompetencii starostky, týka sa prenájmu pozemkov na vybudovanie stavby prístupovej
komunikácie k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko.
Ďalej bol zaslaný poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2017 (príloha zápisnice)
a požiadala poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu, jedná sa o výdavky v časti C.
Poslanec Ervín Schmieger sa pýtal na položku Školenie, že koľko je na položke v rozpočte, z
položky Školenie 600 bolo čerpaných 393 €, na položke zostáva 207 €, preto nie je potrebné
navýšiť položku o 100 €.
Položka Odmeny 150 €, týka sa účasti na OZ pre pracovníčky obecného úradu.
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Položka Poštové služby 100 €, poslanec Ervín Schmieger sa vyjadril, že je to potrebné na
fungovanie úradu.
Položka Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – oprava vozidla 414 €, poslanec Ervín
Schmieger sa pýtal, či je už vozidlo opravené. Ing. Ivana Knappová odpovedala, že vozidlo je už
opravené. Poslanec Ervín Schmieger uviedol, že obec mala možnosť využiť dar, nech si pani
starostka zoženie finančné prostriedky. Zástupkyňa starostky obce namietala, že nebola podpísaná
darovacia zmluva, poslanec Schmieger namietal, že nemal, čo podpisovať a nebolo tu ani auto.
Dvakrát dal ponukový list a dvakrát telefonoval na obecný úrad, kedy si môže prísť pre auto,
nebolo mu to umožnené.
Položka Štandardná údržba kosačky 202 €, prostriedky boli schválené, poslanec Schmieger sa
vyjadril, že starostka z rozpočtu obce minula viac.
Položka Vodné 500 €, odberné miesto DCO a cintorín.
Položka Interiérové vybavenie – skrinky do šatne MŠ 700 €, poslanec Schmieger chcel vidieť
ponuku, z dôvodu, že nevie čo schvaľujje. Poslanci Bc. Hasko a Schmieger súhlasili, že je to
nutné, aby sa začal školský rok v MŠ, ale chcú vidieť ponuky, návrh skriniek do šatne, ako budú
vyzerať. Poslanec Bc. Jozef Hasko dal návrh znížiť položku na 400 €.
Položka Interiérové vybavenie 1 000 €, je to certifikovaný nábytok do Materskej školy, Bc. Jozef
Hasko navrhol, či by nebolo vhodné výber skriniek nechať na novú riaditeľku MŠ, výška 1 400 €
preinvestovať na jeden raz na nábytok do MŠ sa mu zdá dosť vysoká položka. Zostavu vybrala Bc.
Zuzana Adamčíková, poverená zastupovaním riaditeľky MŠ z katalógu obchodu pre deti a materské
školy Nomiland. Poslanci Bc. Hasko a Schmieger navrhli schváliť len vyznačenú nábytkovú
zostavu z katalógu ZT 65 zo 6 dielov v dĺžke 4,60 m vo výške 913 €.
Položka Transfer pre Občianske združenie Ovčiarsko 415 €, zníženie položky o finančné
prostriedky, ktoré už boli vyčerpané a uhradené z finančných prostriedkov obce.
Po diskusii zástupkyňa starostky obce predniesla návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
1. b e r i e

na

vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 12/2017
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

2. s c h v a ľ u j e jednotlivé položky návrhu rozpočtového opatrenia č. 13/2017
a) Výdavky – časť „C“ 100 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
637 001 – Školenia, kurzy, semináre, FK 0111 - Výkonné a zákonodarné orgány
Prítomní poslanci (menovite):

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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
b) Výdavky – časť „C“ 150 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
614 – Odmeny – účasť na OZ, FK 0111 - Výkonné a zákonodarné orgány
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):
2 poslankyne – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
c) Výdavky – časť „C“ 100 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
632 003 – Poštové služby, FK 0111 - Výkonné a zákonodarné orgány
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
d) Výdavky – časť „C“ 414 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
634 002 – Servis, údržba, opravy, a výdavky s tým spojené – oprava vozidla, FK 0111 Výkonné a zákonodarné orgány
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):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
3 poslanci - Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
e) Výdavky – časť „C“ 202 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
635 004 – Štandardná údržba kosačky, FK 0560 - Ochrana životného prostredia inde
neklasifikovaná
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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):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
2 poslanci - Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
zdržali sa (menovite):
1 poslankyňa – Monika Habáňová

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
f) Výdavky – časť „C“ 500 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
630 002 – Vodné, stočné – odberné miesto: DCO, cintorín, FK 0840 - Náboženské a iné
spoločenské služby
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
g) Výdavky – časť „C“ 700 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
633 001 – Interiérové vybavenie – skrinky do šatne MŠ, FK 09111 – Predprimárne vzdelávanie
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):
2 poslankyne – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
h) Výdavky – časť „C“ 1000 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej
klasifikácie 633 001 – Interiérové vybavenie – certifikovaný nábytok do triedy MŠ, FK 09111
– Predprimárne vzdelávanie
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):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
3 poslanci – Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
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i) Výdavky – časť „C“ 415 € - zníženie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
642 001 - Transfer pre Občianske združenie Ovčiarsko, FK 0810 - Rekreačné a športové služby
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
j) Pozmeňujúci poslanecký návrh Bc. Jozefa Haska
Výdavky – časť „C“ 700 € - znížiť finančné prostriedky na 400 € - položka ekonomickej
klasifikácie 633 001 – Interiérové vybavenie – skrinky do šatne MŠ, FK 09111 – Predprimárne
vzdelávanie
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):
3 poslanci – Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
proti (menovite):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
k) Pozmeňujúci poslanecký návrh Bc. Jozefa Hasku a Ervína Schmiegera
Výdavky – časť „C“ 1000 € - znížiť finančné prostriedky na 913 € na nákup nábytkovej zostavy
ZT 65 zo 6 dielov v dĺžke 4,60 m - položka ekonomickej klasifikácie 633 001 – Interiérové
vybavenie – certifikovaný nábytok do triedy MŠ, FK 09111 – Predprimárne vzdelávanie
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):
3 poslanci – Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Ďalej poznamenala Ing. Ivana Knappová k položke Odmeny, položka nebude postačovať na
odmeny do konca roka, je prijaté uznesenie, podľa ktorého pracovníčkam patrí odmena rovnaká
ako poslancom OZ za účasť na zastupiteľstvách. Poslanec Ervín Schmieger povedal, že ak to bude
treba, on sa zriekne odmeny. Bc. Jozef Hasko navrhol, že sa to bude riešiť vtedy, keď budú prítomní
viacerí poslanci OZ, nech sa každý poslanec vyjadrí. Ing. Ivana Knappová sa vyjadrila, že keď sa
chce vzdať odmeny poslanec, to tiež musí byť písomne a musí to byť v Zásadách odmeňovania
poslancov uvedené. Poslanci OZ sa vyjadrili, že poslanec sa nemôže vzdať odmeny.
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Poslanec Ervín Schmieger sa pýtal na položky v predloženom Čerpaní finančného rozpočtu od
1.1.2017 do 30.6.2017.
Výdavky 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, položka prečerpaná, Ing. Ivana
Knappová odpovedala, že je to zakúpením kopírovacieho stroja – 350 € bolo schválených, 300 €
bolo darovaných, 650 € spolu.
Výdavky 635 004 Štandardná údržba kosačky, prečerpaná položka, pýtal sa či sa tým porušuje
VZN, Ing. Knappová odpovedala že rozpočtové pravidlá, poslanec povedal, že pani starostka to
robí sústavne dookola. Ing. Knappová odpovedala, že starostka obce to vyhodnotila ako havarijný
stav, obec je povinná zabezpečiť kosenie. Poslanec Ervín Schmieger sa vyjadril, že ulicu pred jeho
domami nikto nekosí, ulica patrí obci, ani minulý rok sa tam nekosilo, platí dane a keď chce, aby
mu prišli smetiari odviesť odpad, musí si to vybaviť sám.
Ďalšia položka Odvody z hazardných hier – prekročená. Ing. Ivana Knappová odpovedala že je to
príjem, položka vyššia ako sa plánovalo. Poslanec Schmieger sa ďalej pýtal, že z čoho bola
zaplatená oprava auta. Ing. Ivana Knappová odpovedala, že ešte nie je oprava zaplatená. Ďalej sa
pýtal z čoho bola zaplatená oprava kosačky. Ing. Ivana Knappová odpovedala, že z rozpočtu, 202 €
bolo schválených, zvyšok sa zaplatil z rozpočtu, prostriedky na účte sú, ale v položke neboli v takej
výške schválené.
K bodu programu č. 10 – Vyslovenie nedôvery Hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko, bol požiadaný kolegami, aby tento bod bol zaradený do programu,
a jeho zaradenie odôvodnil vo svojom vystúpení. OZ vyslovuje nedôveru Hlavnej kontrolórke obce
Ovčiarsko Ing. Elene Šutekovej vzhľadom na opakované zanedbávanie povinností vyplývajúce
z jej funkcie, čo je oddôvodnené najmä tým, že:
a) hlavná kontrolórka v minulosti nereagovala na skutočnosti, z ktorých bolo zjavné, že starostka
obce pri výkone svojej funkcie porušuje platnú legislatívu SR,
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,
c) hlavná kontrolórka vykonala kontroly v roku 2016 až na základe uznesení obecného
zastupiteľstva, najmä uznesení č. 95/2016 a č. 96/2016, pričom nevzala do úvahy všetky
skutočnosti, ktorých si bola zo svojej účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva vedomá,
d) hlavná kontrolórka odmietla doplniť výkon kontroly na základe uznesenia č. 95/2016 a č.
96/2016 o podstatné skutočnosti, na ktoré bola poslancami obecného zastupiteľstva upozornená,
e) hlavná kontrolórka nezohľadnila skutočnosti o rizikách nezákonného konania v obci pri príprave
plánu kontrolnej činnosti a to aj napriek požiadavke poslancov obecného zastupiteľstva na
úpravu plánu kontrolnej činnosti.
Poslanec Ervín Schmieger sa vyjadril, že aj dnes mala hlavná kontrolórka doručiť správu o kontrole
k výstavbe Slnečnej stráni Ovčiarsko.
Zástupkyňa starostky obce požiadala poslanca Bc. Haska o prednesenie návrhu uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
a) v y s l o v u j e
nedôveru Hlavnej kontrolórke Obce Ovčiarsko Ing. Elene Šutekovej vzhľadom na opakované
zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej funkcie,
b) ž i a d a s t a r o s t k u o b c e
o doručenie písomného upozornenia na zanedbávanie povinnosti pri výkone funkcie Hlavnej
13

kontrolórke Ing. Elene Šutekovej.
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):
3 poslanci – Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
proti (menovite):
1 poslankyňa – Mgr. Adriana Hirjaková
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 11 – Rôzne
Zástupkyňa starostky obce vyzvala poslancov OZ a otvorila diskusiu.
Poslanec Bc. Jozef Hasko
- mal dotaz, viacmenej na pani starostku, nevie či sa vyhýba zasadnutiam OZ, nakoľko pred
týždňom a ani teraz nemohla prísť. Poslanci nevedia dôvod prečo neprišla. Chce reagovať nato,
že máme v obci kosca a nevie ako je to s kosením, či sa kosia súkromné pozemky za obecné
peniaze a obecné pozemky nekosíme, či len lokality, ktoré vyhovujú pani starostke. Pokračoval, že
keď sa kosí, nech sa kosí všetko, aby nemal nikto pripomienky. Najlepšie by bolo keby bola
prítomná starostka obce.
- pýtal sa, že čo sa ide robiť s p. Stražovcom, sústavne vypúšťa vodu na obecnú cestu. Navrhoval
riešenie – zabezpečiť geodeta vytýčiť cestu, ktorá aj nie je naša, aby nepúšťal vodu na obecnú
cestu, ničí majetok obce, na to poslanci upozorňujú už dlho, nejaké riešenie, bolo spomenuté na
OZ, že tam bol aj zástupca Povodia Váhu s p. starostkou, že tam bolo slovné alebo písomné
upozornenie, ale p. Stražovec si tam robí stále čo chce. Navrhol, aby sa vytýčila cesta, keď nie
cesta, tak vymerať roklinu, ktorá je obecná. Zástupkyňa starostky obce povedala, že by bolo dobré,
aby OZ schválilo finančné prostriedky na geodetické práce. Je to problém, keď je časť obecná
a časť je p. Stražovca. Poslanci Hirjaková, Schmieger a Hasko diskutovali k problému so
vzniknutou situáciou. Poslanec Bc. Hasko navrhoval, aby sa potok riadne zaruroval po most p.
Stražovca, aby nemohol vodu púšťať, tieto problémy trvajú už asi 15 rokov, či je sucho, či je
mokro, cesta je stále mokrá, p. Stražovec pustí vodu na hodinu alebo na dve hodiny, potom to
odstaví. Cesty sú biedne a ešte budú biednejšie, po ceste chodia ťažké autá, ktoré zvážajú drevo z
lesa chodia cesta je podmáčaná, cesta sa rozbije ešte viac. Zástupkyňa starostky obce navrhla, že
by bolo dobré urobiť geometrický plán obecnej časti, dať do C stavu a vytýčiť geoharpúnami,
aby to nemohol nikto vytrhnúť, na základe toho podniknúť právne kroky.
Poslanec Schmieger pokračoval, že pani starostku prosia odvtedy ako nastúpili, že chcú aby sa
cesta, ktorá ide na Viešky zlegalizovala s Urbárskou obcou Ovčiarsko nájomnou zmluvou. Tým,
že pani starostka dva a pol roka nekoná, mali sa riešiť nájomné zmluvy, darovacie zmluvy,
problém sa nerieši. Keby cesta bola zlegalizovaná, obec by mohla konať aj v probléme s p.
Stražovcom.
Poslankyňa Mgr. Adriana Hirjaková – pokračovala, že keby sa mali dať do poriadku všetky cesty v
obci, stálo by to veľa peňazí a na to je potrebné veľa času. Poslanci pokračovali v tom zmysle, aby
pani starostka zvolala schôdzu občanov k územnému plánu, mohlo by sa dohodnúť o tom, čo sa
bude riešiť s cestami, treba ich dať na poriadok. Obec nemôže vydávať rozkopové povolenie,
keď cesta nie je obecná. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že cesty, ktoré sú existujúce
a používajú sa, sú cesty obecné.
Poslanci Hirjaková, Schmieger a Hasko ďalej diskutovali k problému ciest v obci, že je to na
financie a časovo dlhodobé a náročné na vybavenie. Zástupkyňa starostky obce navrhovala konať
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vo vysporiadaní ciest v obci a bolo by prospešné pre obec určiť aj konkrétne úseky ciest, ktoré je
potrebné vysporiadať.
Bc. Jozef Hasko sa pýtal, či bolo doručené upozornenie ohľadom kosenia v obci p. Mikulíkovi,
ktorý má pozemok priľahlý s futbalovým ihriskom, bolo by dobré napísať p. Mikulíkovi list, buď
nech to pokosí, alebo to pokosí obec a jemu sa to vyfakturuje. Zástupkyňa starostky obce sa
pýtala, či je ešte niekto taký v obci, čo nemá pokosený pozemok. Poslanec Schmieger diskutoval,
že p. Habáň bol upozornený starostkou obce, je to pozemok nad ihriskom, ktorý je momentálne
vykosený a vyčistený.
Poslanec Ervín Schmieger
- podal pripomienku k návrhu územného plánu, pýtal sa, ako to pokračuje, či bude verejná schôdza,
vo svojom liste žiadal starostku, aby zvolala verejnú schôdzu, aby sa každý mohol pozrieť, kde sa
čo plánuje, aby sa každý mohol vyjadriť. Návrh územného plánu bol vyvesený na úradnej tabuli
obce 30 dní, viacerí občania predložili pripomienky písomne. Poslanci žiadajú starostku obce, aby
zvolala verejnú schôdzu, kde by boli prítomní p. Burian, p. Kružel, p. starostka.
Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že zvolanie verejného zhromaždenia navrhujú poslanci, ale
kto tam má byť prítomní, to sa asi nedá ovplyvniť, k návrhu územného plánu sa vyjadrí na ďalšom
OZ starostka obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
berie na vedomie
pripomienky a návrhy poslancov OZ Bc. Jozefa Hasku a Ervína Schmiegera k bodu č. 11 Rôzne.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 12 – Interpelácie poslancov OZ
Poslankyňa Monika Habáňová
- sa opýtala, že ako teraz funguje materská škola – či je tam p. Adamčíková a p. Gancárová. Ing.
Ivana Knappová odpovedala, že je vyhlásené výberové konania na obsadenie riaditeľky MŠ. Bc.
Jozef Hasko sa pripojil s tým, že do výberového konania je možné sa prihlásiť do 15.08.2017 do
12.00 hod., 16.8.2017 bude otváranie obálok za prítomnosti starostky obce, Dariny Ninisovej – ako
zriaďovateľa MŠ a predsedu Rady školy pri MŠ Ovčiarsko Bc. Jozef Hasko. Poslanec Ervín
Schmieger sa pýtal, či je už niekto prihlásený. Mária Isteníková odpovedala, že bola doručená jedna
obálka.
Poslanec Bc. Jozef Hasko
- vo svojom vystúpení uviedol, že zásadne je proti tomu, aby zasadnutia OZ boli zvolávané na
stredu. Ako príklad uviedol, že v stredu 2.8. sa zasadnutie OZ nekonalo, zasadnutie 9.8.2017 sa
koná, ale tak natesno „s odretými ušami“. Poslanec Bc. Hasko je zvedavý na vysvetlenie pani
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starostky, aké ospravedlnenie bude mať na 2.8 a na 9.8.2017. Zástupkyňa starostky obce
odpovedala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a koná sa, niektorí poslanci boli ospravedlnení.
Poslanec Bc. Hasko v rámci interpelácie navrhuje, aby poslanci stanovili presné termíny OZ
a dohodli sa, ktorý deň sa budú konať. Vysvetlil, že keby bol ročný plán termín OZ, každý poslanec
si to vie dopredu naplánovať a zariadiť svoj súkromný život tak, aby sa mohol zasadnutí zúčastniť.
Stredy sú najvyťaženejšie dni v práci a keby sa konali zasadnutia OZ v piatok, je väčší predpoklad,
že sa poslanci zúčastnia zasadnutí OZ.
Zástupkyňa starostky obce sa pýtala, či majú aj iné obce plán zasadnutí OZ, či sa to dodržiavalo
v minulosti. Poslanec Schmieger hovoril, že áno, aj tu predtým boli termíny zasadnutí OZ, minulé
volebné obdobie bol termín zasadnutí OZ posledný piatok v mesiaci. Zástupkyňa starostky obce
hovorila, že podľa zákona sa zasadnutia OZ zvolávajú raz za 3 mesiace, naša obec má veľa
zasadnutí. Pýtala sa, že kto určuje postup, či pani starostka alebo poslanci. Poslanec Schmieger
diskutoval, že poslanci si schvaľujú plán zasadnutí OZ. Na budúcom zasadnutí OZ, keď bude
prítomná starostka obce, navrhne do programu rokovania – plán zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
berie na vedomie
interpelácie poslancov OZ Moniky Habáňovej a Bc. Jozefa Hasku.
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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu programu č. 13 – Diskusia
Z dôvodu, že na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni občania, diskusia sa nekonala.
Zástupkyňa starostky obce Mgr. Adriana Hirjaková, poverená vedením rokovania zasadnutia
Obecného zastupiteľstva ukončila zasadnutie OZ o 18.44 hod.

V Ovčiarsku dňa 09.08.2017
Zapísala: Mária Isteníková

_________________________
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Overovatelia: Ervín Schmieger, poslanec OZ

________________________

Mgr. Adriana Hirjaková, poslanec OZ

________________________

Overovateľ zápisnice Ervín Schmieger nepodpísal zápisnicu bez udania dôvodov.

Darina Ninisová
starostka obce
Zápisnicu z 8. zasadnutia OZ nepodpísaná starostkou obce z dôvodu, že sa
predmetného zasadnutia.
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nezúčastnila

