Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 13.02.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania predložený starostkou obce:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia a jeho prípadné zmeny
5. Informácie o realizácii projektu „Slnečná stráň“
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1-12/2017 zo dňa 09.01.2017
7. Odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho rokovania zo dňa 09.01.2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
9. Predloženie správy hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly vykonanej na základe
uznesení č. 95/2016 a 96/2016
10. Výroba vstavanej skrine do zákristie v DCO Ovčiarsko – schválenie finančných prostriedkov
11. Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z MŠ Ovčiarsko a jeho likvidácia
- schválenie finančných prostriedkov
12. Operačný systém Windows 10 – MŠ Ovčiarsko – schválenie finančných prostriedkov
13. Kontrola a oprava obecného rozhlasu – schválenie finančných prostriedkov
14. Poskytovanie audítorských služieb – schválenie finančných prostriedkov
15. Zúčtovanie transféru od obce k 31.12.2016 Spoločným obecným úradom Strečno
16. Nadobudnutie majetku obce – prístupová cesta k východnému portálu Ovčiarsko –
zmena rozsahu
17. Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
18. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
19. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017 starostkou obce
20. Interpelácie poslancov OZ
21. Rôzne
22. Záver
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 2. 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 starostka Obce Ovčiarsko Darina Ninisová. Privítala prítomných poslancov OZ a
konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, prítomných je 7 poslancov. Ďalej privítala hlavnú
kontrolórku obce a hostí – nových vlastníkov pozemkov „Slnečná stráň“ prizvaných k bodu č. 5 –
Informácie o realizácii projektu „Slnečná stráň“.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku starostka určila za zapisovateľa
zasadnutia poslanca Bc. Jozefa Haska a za overovateľov zápisnice určila poslancov Juraja Čillíka
a Ing. Ľuboša Tótha.
Po určení zapisovateľa o slovo požiadal poslanec Bc. Hasko, ktorý uviedol, že nemôže byť
zapisovateľom zasadnutia z dôvodu, že nemôže doručiť zápisnicu do 10 dní, nakoľko má
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povinnosti, je odcestovaný.
Starostka obce za zapisovateľa vzhľadom na to, že poslanec Bc. Hasko uviedol dôvody, prečo
nemôže byť zapisovateľom, určila za zapisovateľku poslankyňu Moniku Habáňovú, ktorá s tým
nesúhlasila.
Starostka obce vyslovila návrh uznesenia a požiadala prítomných poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie:
a) určenie Moniky Habáňovej, poslankyne OZ za zapisovateľku zápisnice
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
Vzhľadom na to, že poslanci Bc. Hasko a Habáňová odmietli určenie zapisovateľa starostkou obce,
starostka obce požiadala pracovníčku obecného úradu p. Máriu Isteníkovú o vyhotovenie zápisnice
zo zasadnutia.
b) určenie Juraja Čillíka a Ing. Ľuboša Tótha za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Následne starostka obce sa zmienila o tom, že zasadnutie je nahrávané na mobilný telefón poslanca
Ing. Tótha, diktafón starostky obce a diktafón poslanca Schmiegera.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku starostka obce navrhla do návrhovej
komisie poslancov Mgr. Adrianu Hirjakovú a Ľuboša Hofericu. Predniesla návrh uznesenia
a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Adriana Hirjaková
a Ľuboš Hoferica.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
1 poslanec – Ľuboš Hoferica
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia a jeho prípadné zmeny
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že návrh programu zasadnutia spolu
s pozvánkou bol doručený poslancom, hlavnej kontrolórke a pracovníčkam obecného úradu
mailom. Návrh programu zasadania bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
zverejnení na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce v lehote stanovenej zákonom.
Vyzvala poslancov na doplnenie alebo prípadné zmeny programu. Nikto z poslancov nepožiadal
o doplnenie, prípadne zmenu programu. Starostka obce následne predniesla návrh uznesenia
a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez
zmien.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 5 – Informácie o realizácii projektu „Slnečná stráň“
Starostka obce otvorila bod rokovania a informovala prítomných poslancov, že na základe
rozhovoru prizvala na zasadnutie nových vlastníkov pozemkov Ing. Filipa a Ing. Beliša, aby
informovali o ďalšej realizácii projektu „Slnečná stráň“. Ako prvý sa ujal slova pán Ing. Filip, ktorý
poďakoval za slovo a predstavil sa. Uviedol, že sa stali novými vlastníkmi pozemkov „Slnečná
stráň“, projektom má byť aj vybudovanie komunikácie a preto poprosili starostku o účasť na
zasadnutí OZ. Informoval, že projekt rieši vybudovanie cesty na súkromnom pozemku
a vybudovanie cesty na obecnom pozemku. Uviedol, že ostal prekvapený, že ako môžu budovať
komunikáciu na obecnom pozemku. Poskytol informáciu, že zhotoviteľom cesty by mal byť pán
Beliš. Poslanec Schmieger položil otázku, či už kúpili pozemky alebo nie, na čo prítomní noví
vlastníci pozemkov uviedli, že pozemky už kúpili. Poslanec Schmieger konštatoval, že je to škoda,
pretože oni, neuvádza konkrétne kto, prosili pani starostku, aby prišli skôr, ako to budú kupovať.
Spomínal o nejakom probléme, že pán Bárdy by nedostal povolenie na Slnečnú stráň, dostal
povolenie bez toho, aby poslanci s tým súhlasili, že sme mu umožnili vecné bremená v našej ceste.
Rozoberal cenové relácie pozemkov. Poukazoval na to, že obec nemôže vstúpiť finančnými
prostriedkami do výstavby cesty, lebo Ing. Bárdy s výstavbou súhlasil, ináč by nedostal súhlas na
zmenu alebo doplnok k územnému plánu. Stále sa zmieňoval o tom, že prosili starostku, aby zvolala
stretnutie skôr ako to kúpia, o čom starostka obce informácie nemá. Spomínal pôvodnú majiteľku
pozemkov a poukazoval na zhodnotenie pozemkov Ing. Bárdyho. Hovoril o nejakých
rukojemníkoch, ktorými by mali byť noví vlastníci pozemkov a že rukojemníkmi sme aj my
(neuvádza konkrétne kto).
Slova sa následne ujal Ing. Beliš, ktorý informoval, že hľadajú spôsob dohody, pretože túto cestu
získajú aj vlastníci iných pozemkov a obec získa majetok zo súkromných peňazí.
3

Ing. Filip doplnil, že sa získa aj prístup na ihrisko a na ďalšie pozemky.
Poslanec Schmieger poukázal na to, že územný plán nezahŕňa túto lokalitu, na čo Ing. Beliš
uviedol, že zahŕňa ešte ďalšie štyri pozemky. V dodatku nie sú len ich pozemky, ale ešte ďalšie.
Starostka obce požiadala o slovo a reagovala na príspevok pána Schmiegera, že pri každom začatí
územného konania, kde nie je prístupová komunikácia, obec v záväznom stanovisku uvádza, že
stavebník vybuduje prístupovú komunikáciu na vlastné náklady. Tam, kde je prístupová
komunikácia, je to jednoduchšie. V záväznom stanovisku pri výstavbe IBV Slnečná stráň bolo tiež
uvedené, že investor vybuduje cestu na vlastné náklady. Bez tohto stanoviska by nedostal stavebník
ani územné ani stavebné rozhodnutie. Starostka obce informovala o priebehu okolností týkajúcich
sa prístupovej komunikácie. Uviedla, že je potrebné hľadať zmluvný vzťah medzi obcou a novými
vlastníkmi pozemkov. Doplnok k územnému plánu je spracovaný len na lokalitu Slnečná stráň plus
cestu. Informovala, že je platné stavebné povolenie na 5 domov a územné rozhodnutie na 6 domov.
Sú vedené priestupkové konania voči Ing. Bárdymu, ukončené je za rozkopové povolenie, riešia sa
terénne úpravy, kde bolo zahájané priestupkové konanie, na ktoré sa Ing. Bárdy nedostavil, tak sa
pokračuje v konaní.
Poslanec Schmieger sa domáhal odpovede, či je uložená a vyplatená pokuta.
Ing. Filip informoval, že vyzvali aj oni viackrát Ing. Bárdyho, aby uhradil všetky záväzky obci,
sľúbil, že uhradí. Starostka informovala, že zatiaľ neuhradil a nemá uhradené ani dane za rok 2016.
Ing. Beliš na otázku poslanca Schmiegera, že aký je ich zámer, informoval, že sú dve samostatné
povolenia na cesty. Cestu majú záujem zrealizovať po dohode s ostatnými vlastníkmi a obcou.
Predtým bola nájomná zmluva, je možné urobiť novú nájomnú zmluvu, potom možnosť dohodnúť
sa na dohode spolupodieľania na výstavbe cesty, ktorá nebude slúžiť len im.
Poslanec Ing. Tóth sa zaujímal, či je nájomná zmluva zrušená, akou formou a odkedy, že im nebola
prezentovaná, že doteraz ju nevideli. Starostka obce informovala, že o jej ukončení poskytla
informáciu v minulosti. Zaujímal sa, že prečo nie je zverejnená.
Mgr. Hirjaková sa informovala, či vlastníci pozemkov sú v nejakom združení, či sa stretli s nimi.
Ing. Beliš odpovedal, že sa stretli len s dvoma, ktorí už majú postavené domy, s ostatnými ešte nie.
Cesta má hodnotu, obec môže prísť k nejakej hodnote.
Poslanec Schmieger neustále hovoril o zneužití právomoci, o zrušení nájomnej zmluvy, že
momentálne vznikol záväzok 65 tisíc podľa projektu, že Ing. Filip a Ing. Beliš kúpili vec, ktorú
chcú užívať, že nastal problém, že Ing. Bárdy zahrnul obecnú cestu aj súkromné pozemky, že sme
mohli vstúpiť do exekúcie, vymáhať škodu obecného majetku, že pani starostka tomu bránila.
Ing. Tóth sa zaujímal, či dostali projektovú dokumentáciu k ceste a že aký je tam rozpočet. Ing.
Beliš odpovedal, že rozpočet na obecnú cestu je 60 000 € bez DPH.
Poslanec Ing. Tóth informoval o tom, že situácia pre poslancov je ťažká v tom, že existoval záväzok
osoby voči obci, ktorý bolo potrebné plniť. Momentálne nevidia dohodu o tom, že predchádzajúca
nájomná zmluva neplatí a že bude vytvorený nový zmluvný vzťah s novou osobou, ktorá do toho
vstúpi. Uvádzal, že obec mala dostať hodnotu a že Ing. Filip a s Ing. Belišom prišli s návrhom, že
obec dostane hodnotu možno podstatne nižšiu, že nemá hodnotu, koľko je spoluúčasť obce, jeho
problémom je, že keď zahlasuje, pripraví obec o hodnotu, pretože nemá návrh zmluvného vzťahu.
Starostka obce vstúpila do prejavu Ing. Tótha a usmernila ho, že momentálne sa nebude hlasovať
o finančných prostriedkoch.
Poslanec Ing. Tóth poukazoval na to, že žiadali pani starostku o stretnutie pred tým, ako kúpili
pozemky, na čo Ing. Beliš sa spýtal, že čo by to riešilo, že či by poslanci odstrašovali všetkých.
Poslanec Schmieger poukazoval na to, že predávajúci by nedokázal predať lúku za stavebný
pozemok. Ing. Beliš sa vyjadril, že nekúpili lúku, ale projekt so stavebným povolením.
Starostka obce uviedla, že informácie, ktoré sú aktuálne pri IBV Slnečná stráň, poskytla novým
vlastníkom pozemkov, informovala ich či už o podlžnostiach predchádzajúceho investora, či už
o prístupovej komunikácii, informovala aj poslancov na zastupiteľstvách o skutočnostiach, ktoré sa
týkali tejto cesty. Ing. Bárdy zhodnotil cestu inžinierskymi sieťami, na ktoré sa môžu napojiť ďalšie
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domy, keby toto nevybudoval Ing. Bárdy, tak by tam neboli ani iné domy. Toto územie bolo riešené
doplnkom, ktorý riešil konkrétne IBV Slnečná stráň. Parametre inžinierskych sietí boli prepočítané
na túto zónu. Poslanec Schmieger doplnil, že len na Slnečnú stráň.
Poslanec Bc. Hasko uvádzal, že inžinierske siete sú prerátané na tie domy, ktoré tam majú byť
vybudované, nemá šancu sa tam pripojiť iný.
Mgr. Hirjaková uviedla, že doplnky sa robia na danú lokalitu a vyráta sa kapacita na domy, koré sa
budú staviať.
Ing. Filip doplnil, že kupovali pozemky s tým, že v obci sa postavia domy, pribudnú noví
obyvatelia a zároveň dane do obecného rozpočtu. Je v tomto okamihu potrebné hľadať zmluvný
vzťah, aby mohli na obecnom pozemku cestu vybudovať, sú tam aj ďalší vlastníci pozemkov, ktorí
budú cestu využívať. Je možné vytvoriť spoločenstvo o združení finančných prostriedkov a o cestu
sa budú starať všetci vlastníci pozemkov, alebo cestu môžu obci bezodplatne odovzdať. Poslanec
Schmieger sa spýtal, že o ktorú cestu ide. Ing. Filip odpovedal, že sú dve cesty a že obec môže mať
vybudovanú cestu v hodnote 140 000 € bez DPH.
Mgr. Hirjaková položila otázku, že či nechcú zriadiť združenie, pre ktoré by bolo podmienkou, že
obec vydá stavebné povolenie za podmienky, že stavebník zaplatí určitú časť z hodnoty cestného
telesa.
Ing. Filip uviedol, že obec môže stavebný objekt využívať a k nemu ďalšie napojenia, pripojenia, je
tam ihrisko, kaplnka, kde je projektovaný oporný múr, záhrady sa musia posunúť.
Bc. Hasko uviedol, že niekto dostal niečo za niečo, na čo sa starostka spýtala, že čo niečo za niečo,
poslanec Hasko odpovedal, že stavebné povolenie dostal stavebník za podmienky, že vybuduje
cestu, na čo starostka odpovedala, že stavebné povolenie je platné. Namietal spoluúčasť na
vybudovaní cesty. Ing. Filip poslanca Bc. Haska usmernil, že nepadla podmienka spoluúčasti obce,
že oni chcú cestu spraviť.
Schmieger navrhol privolať Ing. Bárdyho, uvádzal, že v obci máme horšie cesty a že nemáme
peniaze na vybudovanie tejto cesty. Uviedol, že oni súhlasia, aby sa cesta stavala. Navrhol byť
nápomocný pri budovaní komunikácie. Opakoval opätovne, že noví vlastníci sú ako rukojemníci
medzi nami, koho mal na mysli neuviedol, že je nahnevaný na pána Bárdyho aj na pani starostku, že
takto postupovali. Poslanec Schmieger bol starostkou obce upozornený, aby sa zdržiaval takýchto
výrazov. Uvádzal, že upozorňovali starostku, aby prišli skôr, ako kúpili pozemok, na čo poslankyňa
Hirjaková uviedla, že boli o skutočnostiach informovaní, čo potvrdili aj noví vlastníci pozemkov.
Pokračoval, že zmizla zmluva, zmizol nájomný vzťah, na čo starostka poslanca Schmiegera
prerušila a informovala, že prizvala nových vlastníkov, aby odprezentovali projekt, odkúpili
pozemky, projektovú dokumentáciu, inžinierske siete sú poriešené, čiže hľadá sa nový zmluvný
vzťah medzi obcou a novým investorom.
Poslanec Schmieger informoval, že súhlasia s budovaním cesty za podmienok aké boli, pričom
neuvádzal konkrétne kto súhlasí.
Starostka obce apelovala na pána poslanca Schmiegera, aby na zasadnutí nepoužíval výrazy
„rukojemníci“, že ona má najviac informácii zo stavebného zákona v spolupráci so stavebným
úradom, ktoré novým vlastníkom poskytla. Podotkla, že bol prvý, ktorý namietal nájomnú zmluvu a
žiadal o jej zrušenie. Tento jeho návrh starostka obce preverila a bola vyhotovená dohoda o zrušení
nájomného vzťahu a poskytla som informáciu, že keď budú noví vlastníci pozemkov, uzatvorí sa
nový nájomný vzťah.
Poslanec Schmieger poukazoval na starostku obce ako štatutára, že nevie 3 roky zabezpečiť to, aby
sa riešil právny vzťah s Bárdym, aby odovzdal cestu obci, a že keď sa obhajuje, že na to má, nech
obrazne o tom nehovorí, že na čo je taký štatutár. Bol upozornený starostkou obce na to, aby si
prečítal práva a povinnosti poslanca.
Poslankyňa Habáňová položila otázku novým vlastníkom pozemkov, či sa rozprávali s ostatnými
vlastníkmi okolitých pozemkov a či boli ochotní sa spolupodieľať na financovaní tejto cesty.
Starostka obce podotkla, že to je vecou nových vlastníkov pozemkov Ing. Filip a Ing. Beliša.
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Ing. Beliš uviedol, že cesta sa bude budovať, keď sa dohodnú podmienky. A ak budú chcieť užívať
ich cestu ostatní stavebníci, budú trvať na tom, aby sa podieľali na spoluúčasti obecnej cesty.
Ing. Šuteková, hlavná kontrolórka oboznámila prítomných, že podstatou tohto bodu je dohodnúť, že
vôbec či tu je vôľa začať komunikovať s novými vlastníkmi a nájsť spôsob. Pri správe majetku
obcí je potrebné schvaľovať či nájmy, či prevody obecným zastupiteľstvom a to dvojkolovo. Musí
byť najskôr schválený zámer prenajať, uviedla, že predpokladá, že je pre obec najvýhodnejšie
prenajať časť pozemkov pod miestnou komunikáciou v prospech osôb, ktoré chcú stavať miestne
komunikácie s tým, že ak budú mať schválený zámer, môžu uvažovať, akým spôsobom začnú tieto
skutočnosti realizovať a ako sa dopracujú ku konečnému želanému výsledku či už pre obec alebo
pre nich.
Poslanec Schmieger uviedol, že súhlasia so zámerom, chcú byť aj oni prizvaní, aby sa dohodli
lehoty, sankcie a pod.
Poslankyňa Hirjaková uviedla, že navrhuje využiť právnu pomoc, urobiť návrh nejakej zmluvy,
odkonzultovať na zastupiteľstve.
Hlavná kontrolórka informovala, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o rozhodujúcich
skutočnostiach uvedených v zmluve, na tomto zasadnutí sa môže schváliť zámer v prospech Ing.
Filipa a Ing. Beliša za účelom vybudovania prístupovej cesty a prípravy nájomnej zmluvy s
definovaním všetkých podmienok. Nájomná zmluva s p. Bárdym nám predurčuje nejaké parcely,
ktoré boli definované pod miestnou komunikáciou.
Poslanec Schmieger zdôrazňoval, že nesúhlasíme, opätovne nie je zrejme kto, aby sme do toho
vstupovali finančnými prostriedkami. Pani Hlavná kontrolórka ho usmernila, že v zámere sa môže
uviesť bez finančnej spoluúčasti obce a navrhla zadefinovať formu uznesenia.
Ing. Tóth sa spýtal, či môže minimálne vedieť podmienky od investora, aby vedeli prijať
rozhodnutie, aby mali predstavu o reálnom návrhu.
Ing. Beliš odpovedal, že sú majitelia objektu SO 01 s právoplatným stavebným povolením.
Poslanec Schmieger sa informoval, či majú nejaké finančné požiadavky, na čo Ing. Beliš odpovedal,
že z tohto večera vidí, že žiadne finančné požiadavky, akurát požiadavky, aby mohli zriadiť
združenie finančných prostriedkov.
Poslanec Schmieger sa informoval o pozemkoch na výstavbu rodinných domov, poslancom bola
predložená mapka s ich zakreslením.
Starostka poskytla informáciu, že sú vypracované projektové dokumentácie na obecnú cestu, na
trasu B a trasu C – súkromné cesty, na ktoré sú vydané stavebné povolenia.
Ing. Beliš požiadal prítomných poslancov o uznesenie, aby sa spísalo na tomto zasadnutí, na čo
starostka obce uviedla, že na základe schváleného zámeru je možné pokračovať v príprave návrhu
zmluvy.
Ing. Filip poukázal na to, že sú tam vlastníci pozemkov, ktorí si musia posunúť oplotenie. Starostka
dodala, že táto skutočnosť je jej známa, že vlastníci vedia o tom, časť im posunul Ing. Bárdy a v
ďalšej časti zasahujú až 4 metre do cesty.
Ing. Beliš poznamenal, že ako budúci investori obecnej cesty pripravia viaceré možnosti, o ktorých
bude môcť obecné zastupiteľstvo hlasovať. Výhodou pre obec by bolo, keby v združení obec
prispela 1/14 alebo 1/15, aby poslanci mali možnosť hlasovať. Obec ako účastník združenia bude
mať iné práva, ako keď v tom združení obec nebude. Ak sú poslanci proti, aby to bolo uvedené. Oni
pripravia viaceré možnosti a bude o nich hlasované.
Poslanec Schmieger uviedol, že obec bude mať nájomnú zmluvu, mi nebudeme vstupovať do
združenia, združenie bude riešiť súkromnú cestu, obec sa bude podieľať na tom, aby sa vrátili
financie späť aspoň z časti, tá cesta bude naša. Vieme, že cestu smerom ku ihrisku nebudeme
budovať ani za rok ani za dva. Obec je vlastníkom pozemkov pod cestou.
Starostka prerušila poslanca Schmiegera a informovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer
prenajať pozemky pod miestnymi komunikáciami.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že vlastníci pozemkov Slnečná stráň chcú, aby sa vylúčilo, že
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obec nebude vstupovať finančnou čiastkou
Ing. Filip položil otázku, či to musí byť nájomná zmluva, že môže to byť napr. zmluva o budúcej
zmluve. Pani hlavná kontrolórka uviedla, že právny titul môže obec dostať len prenájmom alebo
prevodom, iný titul nemôže mať. Obec to musí riešiť z pohľadu zákona o majetku obcí.
Poslanec Ing. Tóth poznamenal, že v uznesení sa vypustí bez finančnej spoluúčasti obce.
Hlavná kontrolórka uviedla, že v zápisnici sa uvedie, že poslanci trvali na tom, že nebude finančná
spoluúčasť, ale podmienky sa budú kreovať v nájomnej zmluve.
Pani hlavná kontrolórka predniesla návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
a) schvaľuje zámer prenajať pozemky v k.ú. Ovčiarsko a to:
KN-C parcela č. 577/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2633 m²,
KN-C parcela č. 577/4, ostatné plochy o výmere 366 m²
KN-C parcela č. 605/1, orná pôda o výmere 1370 m²
KN-C parcela č. 605/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1335 m²
zapísaných na liste vlastníctva č. 293 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k obytnej
zóne Slnečná stráň Ovčiarsko
b) prenájom je odplatný, je z dôvodu zabezpečenia verejného záujmu v obci
c) poveruje starostku obce pripraviť návrh nájomnej zmluvy s presne určenými podmienkami a s
určením časového harmonogramu výstavby a jej prípadného odovzdania.
Starostka požiadala prítomných poslancov o hlasovanie tohto návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Starostka poďakovala Ing. Filipovi a Ing. Belišovi za účasť a privítala ďalších prítomných občanov.
Následne pokračovala v rokovaní.
K bodu č. 6 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1–12/2017 zo dňa
09.01.2017
Starostka obce otvorila tento bod rokovania, uviedla, že kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich
z uznesení zabezpečuje starostka obce v súlade s § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku OZ
v Ovčiarsku.
Na zastupiteľstve konanom dňa 09.01.2017 bolo prijatých 12 uznesení.
Uznesenie č. 5/2017 – interpelácia poslancov OZ, odpoveď starostky bude v bode 7 programu.
Uznesenie č. 6/2017 – Dodatok bol po schválení OZ vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce dňa 13.01.2016, účinnosť nadobudol od 01.02.2017.
Uznesenia č. 7,8/2017 – vypracovaná žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD-O
Ovčiarsko, zaslaná po odkonzultovaní s Ing. arch. Burianom dňa 16.0.2017 na MDVaRR. Čaká sa
na prerokovanie žiadosti a na oznámenie jej výsledku.
Uznesenie č. 9/2017 - finančné podmienky upratovacích prác v priestoroch KD - od 15.02.2017
vyhotovená Dohoda o pracovnej činnosti.
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Uznesenie č. 10/2017 – nebolo podpísané v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení,
dôvody boli uvedené na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 11/2017 – nebolo podpísané v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení,
dôvody uvedené na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Starostka predniesla návrh uznesenia a následne dala o ňom hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie kontrolu uznesení č. 1 – 12/2017 zo dňa
09.01.2017, ktorú zabezpečila starostka obce v súlade s § 11 Rokovacieho poriadku OZ
v Ovčiarsku.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 7 – Odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho rokovania zo dňa
09.01.2017
Starostka pristúpila k ďalšiemu bodu programu a oboznámila poslancov s odpoveďami na dotazy,
ktoré predniesli na minulom zastupiteľstve.
Poslanec Bc. Hasko - chybné informácie o predložení ponúk vo veci opravy zvona na DCO v
Dôvodoch nepodpísania zápisnice – starostka sa ospravedlnila poslancovi Bc. Haskovi, uviedla, že
došlo k zámene firiem ELMont a ELEKON, správne má byť firma ELMont dala ponuku vo výške
2 000 € bez DPH a ELEKON dal ponuku vo výške 1 449,96 € s DPH.
Poslankyňa Habáňová - oslovená pánom Dobroňom z pohostinstva, že sú pokazené dvere na
pánskych WC. Starostka následne po kontrole zistila, že dvere sú neuzamykateľné. Poslanec
Schmieger mal tento problém odstrániť v týždni od 09.01.2017, čo sa neuskutočnilo, vyjadril sa, že
mu to nebolo umožnené, na čo starostka odpovedala, že kľúče sú na obecnom úrade, priestory sa
odomknú, keď príde p. Schmieger. Ing. Tóth poznamenal, že fábku kúpi za svoje. Starostka
odpovedala, že kľúč je potrebné odovzdať aj na obecný úrad a taktiež na podpis p. Dobroňovi.
Poslanec Schmieger dodal, že nech mu umožníme prístup do sále KD a on pôvodné dvere vráti.
Ing. Tóth – predloženie faktúry za právne služby - starostka uviedla, že faktúra je zverejnená
v zmysle zákona na internetovej stránke obce. Zopakovala, čoho sa faktúra týka. Ing. Tóth žiadal
o poskytnutie dokladov, ktoré obec dostala od právneho poradcu, uviedol, že chceli by sme vedieť
za čo platíme, že sa chcú tiež poučiť. Ak obec zaplatila, majú právo byť tiež informovaní. Starostka
uviedla, že zmluva o poskytnutí služieb je zverejnená na internetovej stránke, že poslanci obdržali
pozvánku, nájomnú zmluvu a taktiež rozpis platieb.
Poslanec Bc. Hasko – pani starostka môže nakladať len do 50 €, že je to ďalší prešľap - starostka sa
spýtala poslanca Bc. Haska, že na základe čoho tento výrok použil, na základe akého VZN, akých
zásad, že starostka má nakladať do 50 €, pretože ona o tom nevie a vyzvala aj Ing. Tótha, aby
upresnil tento výrok. Ing. Tóth uviedol, že nie je pripravený, upresní to písomne alebo na budúcom
zastupiteľstve.
Po opakovanom vyzvaní poslanca Bc. Haska starostkou obce k vyslovenému výroku prednesenom
na zastupiteľstve konanom dňa 09.01.2017 sa nijako nevyjadril, dodal, že prečo by sa mal
vyjadrovať.
Poslanec Schmieger – cesta Kjahnina – starostka informovala, že po telefonickom rozhovore
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s pánom predsedom družstva bola usmernená, že má požiadať o písomné stanovisko, o ktorom bude
poslancov informovať. Poslanec Schmieger namietal žiadosť, uvádzal, že starostka umelo naťahuje
čas, že sa chodí po súkromnom pozemku, že pán Jurčík si zahradí cestu. Starostka ho opravila, že
ona nehovorila s p. Jurčíkom ale s pánom predsedom Cáderom. Poslanec Schmieger uvádzal, že
v decembri sa stretol s p. Cáderom, ktorý mu povedal, že súhlas na ohradenie cesty dala starostka.
Starostka túto skutočnosť popierala.
Ing. Tóth vstúpil do rozhovoru poslanca Schmiegera a žiadal, aby sa obecná cesta uvoľnila pre
obyvateľov obce.
Pokračoval v rozprave Schmieger, ktorý zvýšeným hlasom sa dožadoval od starostky, aby
odpovedala na jeho otázky a neustále to opakoval. Uvádzal, že starostka nerobí nič v prospech obce,
že zbytočne je tu.
Starostkou bol upozornený, aby ukončil svoj prejav, že stále rozpráva o tom istom.
Starostka ukončila tento bod. Predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie odpovede na interpelácie poslancov zo
dňa 09.01.2017 starostkou obce.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
Bod programu č. 8 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Starostka obce otvorila bod programu. Oboznámila, že materiál bol zaslaný s pozvánkou
a požiadala pani hlavnú kontrolórku, aby zodpovedala dotazy poslancov. Ing. Tóth upozornil, že
materiály neboli zaslané s pozvánkou, ale až na jeho vyžiadanie.
Pani hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so správou za rok 2016.
Poslanec Ing. Tóth pokladal otázky pani hlavnej kontrolórky vo veci predkladania cenových ponúk.
Do otázok sa bez vyzvania zapojil poslanec Schmieger, ktorý stále namietal postup starostky pri
predkladaní cenových ponúk. Starostka uviedla, že je v rozpore so zákonom, ak niektorý
z poslancov požiada o predkladanie cenových ponúk na súkromné adresy a tieto predloží starostke.
Poslanec Ing. Tóth namietal niektoré skutočnosti v správe. Poslanci Ing. Tóth, Schmieger a Bc.
Hasko nesúhlasili s niektorými skutočnosťami v správe o kontrolnej činnosti.
Hlavná kontrolórka predložila návrh uznesenia a starostka obce požiadala o hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Ovčiarsko za rok 2016.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
Bod programu č. 9 – Predloženie správy hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
vykonanej na základe uznesení č. 95/2016 a 96/2016
Starostka obce odovzdala slovo pani hlavnej kontrolórke, ktorá odprezentovala správu o kontrole na
základe uznesení poslancov. Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh uznesenia a starostka obce
dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie
a) informatívnu správu HK Obce Ovčiarsko o výsledku kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe uznesenia OZ č. 95/2016.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
b) informatívnu správu HK obce Ovčiarsko o výsledku kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe uznesenia OZ č. 96/2016.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 10 – Výroba vstavanej skrine do zákristie v DCO Ovčiarsko – schválenie
finančných prostriedkov
Starostka otvorila bod programu a uviedla, že nakoľko v rozpočte, ktorý OZ schvaľovalo na tento
rok neboli schválené finančné prostriedky na výrobu vstavanej skrine a na základe požiadavky pani
kostolníčky vyrobiť skriňu na uskladnenie rúch starostka informovala poslancov o požiadavkach na
výrobu a montáž skrine. Poskytla informáciu, že oslovila 5 fyzických osôb a s.r.o., z ktorých bola
predložená jedna cenová ponuka vo výške 1 342, 60 s DPH, druhá predložená vo výške 515 €.
Do rozpravy vstúpil poslanec Schmieger, ktorý požiadal starostku, aby si zahrnula ďalšie 3 cenové
ponuky, tieto odovzdal starostke obce a z nich najnižšia cena bola 490 €.
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Starostka uviedla, že medzi cenami je veľmi malý rozdiel, že navrhuje, aby výrobu a montáž skrine
zrealizoval p. Gabaj, ktorý je z Ovčiarska.
Poslanci Ing. Tóth, Schmieger, Hasko trvali na tom, aby páska bola 2 mm.
Následne starostka predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko na základe cenových ponúk predložených starostkou obce a
na základe dodatočne predložených cenových ponúk poslancom Schmiegerom schvaľuje finančné
prostriedky vo výške 515 € na výrobu vstavanej skrine do zákristie v DCO Ovčiarsko so
zapracovaním do Rozpočtového opatrenia č. 4/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 11 – Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z MŠ Ovčiarsko a jeho
likvidácia – schválenie finančných prostriedkov
Starostka poskytla informáciu prítomným poslancom, že vzhľadom na to, že s odvozom odpadu
nebolo rátané v rozpočte na rok 2017, oslovila oprávnené osoby na odvoz biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, ktorá za odvoz a likvidáciu účtuje 16 € mesačne. Vychádza to 192 € za rok.
Oslovila aj spoločnosť, ktorá účtuje až 24 € bez DPH.
Poslanec Schmieger poukázal na to, že MŠ je otvorená len 10 mesiacov.
Starostka predniesla návrh uznesenia a následne dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 160 € na odvoz
a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z Materskej školy Ovčiarsko
a zapracovanie do Rozpočtového opatrenia č. 4/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 12 – Operačný systém Windows 10 – MŠ Ovčiarsko – schválenie finančných
prostriedkov
Starostka uviedla, že p. riaditeľka mala servisovaný PC, ktorý je veľmi spomalený. Pán Bros pri
údržbe PC navrhol nainštalovať operačný systém Windows 10, 2x ESET plus cesta a práca , čo je
220 €.
Poslanec Hoferica sa informoval, či bude vhodné Windows 10 do toho PC inštalovať, či to vojde do
starého PC.
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Poslanec Ing. Tóth poukázal na to, že on pozeral pre syna notebook s týmto operačným systémom a
stál 219 €.
Starostka obce poskytla informáciu, že p. Bros spravuje počítačovú sieť pre obec a taktiež údržbu
počítačov, on sám vie, či sa dá tento Windows inštalovať do PC p. riaditeľky.
Ing. Tóth navrhol počkať a dohodnúť nový PC.
Starostka predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 220 € na operačný
systém Windows 10, 2x ESET, práca a cesta so zapracovaním do Rozpočtového opatrenia č.
4/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 13 – Kontrola a oprava obecného rozhlasu – schválenie finančných prostriedkov
Starostka oboznámila prítomných poslancov o tom, že sa pokazil miestny rozhlas, bola nútená
zabezpečiť opravu. Finančné prostriedky neboli v rozpočte, preto starostka zaradila tento bod na
schválenie.
Starostka predniesla návrh uznesenia a následne požiadala poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 400 € na opravu
a kontrolu obecného rozhlasu so zapracovaním do Rozpočtového opatrenia č. 4/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Bod programu č. 14 – Poskytovanie audítorských služieb – schválenie finančných
prostriedkov
Starostka obce uviedla, že vzhľadom na to, že v rozpočte na rok 2017 neboli schválené finančné
prostriedky na audítorske služby, obec je povinná zrealizvoať tieto služby, starostka oslovila
auditorku, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške 670 € bez DPH. Pani Hlavná kontrolórka
poskytla informácie o auditoroch a ich cenových ponukách.
Poslanec Ing. Tóth sa informoval, že vo firmách nevyberá auditora predstavenstvo firmy, ale vyberá
ho dozorná rada alebo akcionári, ako je to v obciach, vyberá ho starosta alebo obecné
zastupiteľstvo. Hlavná kontrolórka usmernila poslanca Ing. Tótha, že auditora si môže určiť aj
obecné zastupiteľstvo.
Poslanec Schmieger poukázal na to, že ak to nie je protizákonné, že ho vyberú oni, že on chce
riadny audit.
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Starostka predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 804 € na
poskytnutie audítorských služieb so zapracovaním finančných prostriedkov do rozpočtového
opatrenia č. 4/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
Bod programu č. 15 – Zúčtovanie transféru od obce k 31.12.2016 Spoločným obecným
úradom Strečno
Starostka obce informovala, že vyúčtovanie k 31.12.216 bolo doručené na obec dňa 02.02.2017 a
podľa zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu bol rozdiel 466,89 €. Ovplyvnil to počet
obyvateľov a zvýšenie príspevku na obyvateľa. Starostka podrobne poskytla informáciu o
vyúčtovaní, ktoré je prílohou zápisnice.
Poslanec Schmieger sa informoval, že koľko nás stal spoločný obecný úrad na mestskom úrade a
koľko bolo podaných žiadostí, starostka odpovedala 27 podaní, ktoré majú ďalšie činnosti, o
ktorých už prehľad nemá.
Poslanec Ing. Tóth poukázal na to, že na stavebný úrad sú v rozpočte schválené finančné
prostriedky, na čo starostka odpovedala, že s týmto nedoplatkom sa nerátalo pri schvaľovaní
rozpočtu na rok 2017.
Pani hlavná kontrolórka podotkla, že treba brať do úvahy správne poplatky, ktoré sa vyberajú.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 466,89 € podľa
vyúčtovania transféru obce k 31.12.2016 Spoločným obecným úradom Strečno so zapracovaním do
Rozpočtového opatrenia č. 4/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):
7 poslancov – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana
Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ing.Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica,
Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
3 poslanci - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 16 – Nadobudnutie majetku obce – prístupová cesta k východnému portálu
Ovčiarsko – zmena rozsahu
Starostka obce uviedla, že už bol tento bod navrhnutý starostkou na zastupiteľstve dňa 14.12.2016.
Na návrh poslanca Bc. Haska bol vylúčený a doporučený zaradiť na ďalšie zastupiteľstvo.
Informovala poslancov, že keď je v rokovaní s fyzickými či právnickými osobami, vie prečo
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navrhuje body do rokovania. Po výzve Ing. Olexu som prisľúbila, že opakovane predložím tento
bod do návrhu programu rokovania. Materiály boli zaslané ešte na rokovanie 14.12.2016, má za to,
že poslanci sú s materiálmi oboznámení. Informovala, že je navrhovaná zmena v rozsahu a
priradená trasa 804 B za podmienok, ako boli v predchádzajúcom návrhu. Je to vyvolaná investícia
v rámci stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, navrhovaná do vlastníctva a trvalej
prevádzky Obci Ovčiarsko, po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a to na
základe navrhovanej zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí. Starostka predložila náčrt na mapke
poslancom k nahliadnutiu so zakreslením predmetnej prístupovej komunikácie.
Na dnešnom zasadnutí je potrebné, aby OZ rozhodlo o zámere o prevzatí objektu 804 B –
Prístupová cesta k východnému portálu do vlastníctva a trvalej prevádzke Obce Ovčiarsko.
Poslanec Schmieger sa informoval, že čo bude pre nás vyplývať. Ak sa cesta odovzdá, obec sa bude
starať o údržbu. Poslanec Schmieger uviedol, že je tam prístup k portálu, že tam bude stredisko
diaľnice.
Mgr. Hirjaková podotkla, že zástupcovia Združenia Ovčiarsko informovali, že buď cestu odstránia,
alebo si ju obec prevezme.
Starostka predniesla návrh uznesenia a požiadala ohlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
a) p r e r o k o v a l o
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
2. s c h v a ľ u j e
zámer o prevzatí objektu SO 804-00, 804 B Prístupová cesta k východnému portálu tunela
Ovčiarsko (zmena rozsahu) ako vyvolanej investície v rámci stavby Diaľnica D1 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 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
a preberajúcim Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4. 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.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 17 – Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Starostka obce otvorila k tomuto bodu diskusiu.
Vzhľadom na to, že ekonómka obce sa nemohla zúčastniť zasadnutia OZ, požiadala starostku obce
o oboznámenie obecného zastupiteľstva s predložením rozpočtového opatrenia č. 17/2016
Poslanec Ing. Tóth požiadal o komentár k rozpočtu za rok 2016. Zaujímal sa o položku špeciálne
služby Viacúčelová budova KD, kde bolo prečerpanie 4 100 € a teraz je 3 400 €, ako k tomu došlo.
Pani hlavná kontrolórka vysvetlila, že projektová dokumentácia bola 700 €, musí byť z
kapitálových výdavkov, bola na bežných výdavkoch.
14

Poslanec Ing. Tóth prejavil nesúhlas, aby zobral plnenie rozpočtu na vedomie, poukazoval na jeho
prečerpanie.
Starostka prednielsa návrh uznesenia a požiadala poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie
a) informáciu o rozpočtovom opatrení č. 17/2016.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
b) plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 18 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Starostka poukázala na to, že toto rozpočtové opatrenie sa berie na vedomie z dôvodu legislatívnej
zmeny, kde bola vypustená podpoložka ekonomickej klasifikácie Kolkové známky s účinnosťou od
01.01.2017. Zrealizovala sa len úprava podľa zákona.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že daňová správa nedala dostatočne vopred vedieť o tejto zmene.
Rozpočet je schválený na podpoložky, pri úprave sme postupovali v súlade so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
Starostka predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 /2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
15

K bodu č. 19 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017 starostkou obce
Starostka uviedla, že návrh rozpočtového opatrenia je legislatívnou zmenou. Poštové služby sú
prekvalifikované, rozdelené na poštové a telekomunikačné služby.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
Hlavná kontrolórka podotkla, že sa len upresňuje podpoložka.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017 na návrh starostky
obce.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 20 - Interpelácie poslancov OZ
Starostka obce otvorila tento bod a požiadala poslancov o diskusiu.
Poslanec Bc. Hasko – dôvody nepodpísania zápisnice, poukazoval na starostku, že opakovane
uviedla nesprávny názov firmy ELEKON, na čo starostka uviedla, že je to asi preklep, že urobí
nápravu.
Dotazoval, sa prečo starostka spochybňuje vyšetrovací orgán, prečo spochybňuje jeho rozhodnutie.
Starostka poukázala na to, že každý z 5 poslancov vie, kde je pravda.
Poslanec Ing. Tóth zvýšeným hlasom poukazoval na to, že niekoľko mesiacov na zastupiteľstve
starostka uvádza, že krivo vypovedal, vyhrážal sa, že tú pravdu bude starostka musieť povedať
niekde inde.
Poslankyňa Mgr. Hirjaková – jamy na ceste, či sa budú vyspravovať ďalej, starostka odpovedala, že
časť je už vyspravená, tie väčšie jamy sa nedajú vyspraviť emulziou a či SSC ŽSK pokračovať vo
vyspravovaní, nevie povedať. Pri ohliadke prešla so zástupcami všetky kritické miesta na ceste, je
to cesta III. triedy, ktorá patrí do správy SSC ŽSK.
Poslankyňa Mgr. Hirjaková – zastávka na znamenie pri družstve pri vystupovaní, starostka
odpovedala, že v minulosti sa riešil tento návrh, ale že sa tam nemôže stáť. Poslanec Bc. Hasko
dodal, že kvôli bezpečnosti sa tam nemôže stáť.
Poslanec Bc. Hasko – čistenie cesty, nech sa starajú o čistenie ciest alebo nech prispievajú na
umývanie áut. Poukazoval na úhradu prípadnej škody na aute, starostka informovala, že je vo
vlastníctve ŽSK a v správe SSC ŽSK.
Mgr. Hirjaková odpovedala, že to bolo riešené pred všetkými kompetentnými, keď sa odovzdávali
chodníky, odpoveď bola, že kým sa neukončí diaľnica.
Poslanec Hoferica poukázal na to, že sa to dá riešiť formou petície, ako to robia v Povinne.
Poslanec Bc. Hasko – v akom štádiu je výzva, ktorú zverejnil SFZ – futbalové ihrisko, hracie
plochy, výstavba šatní .. Starostka informovala, že o výzve chcela informovať v bode Rôzne.
Uviedla, že dňa 29.01.2017 obdržala od poslanca Tótha mail, s ktorým oboznámila prítomných.
Mailom som požiadala Ing. Tótha ako predsedu finančnej komisie, aby predložil stanovisko
finančnej komisie na rokovanie OZ. Z dôvodu, že stanovisko nebolo predložené, do návrhu
programu starostka túto výzvu nezaradila.
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Po informáciach poslanca Schmiegera o ceste na Priedevsie a závoze na Kjahnine poslanec Hasko
sa domáhal odpovede od starostky, na čo uviedla, že poslanci bránia starostke vo všetkých výzvach,
nemajú záujem ísť ani opakovane do výziev, pre ktoré sú spracované podklady, starostka obce
prehlásila, že za skupiny 5 poslancov do žiadnych investičných aktív v tomto volebnom období
nejde. Vyjadrila som sa už v minulosti o tom. Poslanec Hasko poukázal na to, že aby starostka
zložila funkciu. Starostka poukázala na to, ako poslanci schvaľujú finančné prostriedky.
Ponaučením je roklina, kde som zverila dôveru poslancovi Schmiegrovi. Poukázala na postup
poslanca Schmiegera v štiepkovaní dreva z rokliny na Kjahnine.
Občianka Mária Hudecová poukázala na to, že je škaredo, keď pani starostka povie, že nebude nič
pre obec robiť.
Starostka upozornila prítomných poslancov, že ešte neukončila rokovanie, na čo poslanec Bc.
Hasko komentoval, že oni končia, ako minule končila starostka.
Po upokojivej situácii starostka pokračovala v rokovaní.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia a požiadala poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ Bc. Jozefa
Haska , Mgr. Adriany Hirjakovej a Ľuboša Hofericu.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 21 - Rôzne
Starostka obce poukázala na schválenie komisie inventarizačnej a likvidačnej, doteraz sa zasadnutie
tejto komisie neuskutočnilo, je potrebné niektorý inventár vyradiť. Položila otázku predsedovi Ing.
Tóthovi, či bude ďalej pokračovať v komisii. Ing. Tóth uviedol, že sa vzdáva funkcie. Navrhol Mgr.
Hirjakovú s komentárom, že je zástupkyňa a že asi s ňou starostka komunikuje lepšie ako s ním.
Záujem prejavil poslanec Hoferica.
Starostka obce informovala o VZN o poskytovaní dotácie – blíži sa futbalová sezóna, je
registrované Občianske združenie Ovčiarsko, toto VZN musí byť prijaté. Zdôraznila, že z návrhu
bolo toto VZN vyradené poslancom Bc. Haskom. Opakovane bude zverejnené a preposlané
poslancom OZ.
Poslanec Bc. Hasko sa vyjadril k VZN o poskytovaní dotácie, že vtom čase ho nepovažoval za
dôležité.
Poslanec Bc. Hasko domáhal sa zlepšenia zimnej údržby ciest.
Poslanec Schmieger poukazoval na zmluvu o zimnej údržbe ciest a podmienky v nej.
Poslanec Bc. Hasko – termíny zastupiteľstiev.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostky obce a príspevky
poslancov OZ Bc. Jozefa Haska a Ervína Schmiegera.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 22 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva OZ ukončila o 21.55
h.
V Ovčiarsku dňa 13.02. 2017

Zapísala: Darina Ninisová, starostka obce

___________________

Overovatelia: Juraj Čillík, poslanec OZ

___________________

Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ

___________________

Darina Ninisová
starostka obce
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