Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 27.09.2017
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. 66-76/2017 zo dňa 09.08.2017 a 7780/2017 zo dňa 06.09.2017
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 76/2016, bod b) - Zmluva o zriadení vecného bremena č.
701/2017 uzatvorená medzi Obcou Ovčiarsko a spol. SEVAK, a.s. Žilina
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác
8. Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2016
9. Úprava a výsadba svahu pri miestnom cintoríne, strihanie tují a kríkov (svah, cintorín, okolie
DCO) – návrh na schválenie finančných prostriedkov
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 71/2017, bod a) – Žiadosť Ivana Kršíka o prenájom nebytových
priestorov pohostinstva
11. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - kupujúci
NDS, a.s. Bratislava
12. Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 v kompetencii starostky obce
13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2017
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov OZ
16. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 10. 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 starostka obce Ovčiarsko Darina Ninisová.
Konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, prítomní sú 4 poslanci, 3 ospravedlnení
poslanci, starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku starostka určila za zapisovateľku
pracovníčku obecného úradu Máriu Isteníkovú a za overovateľov zápisnice určila poslancov Mgr.
Adrianu Hirjakovú a Bc. Jozefa Haska.
Starostka 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 Mgr. Adrianu Hirjakovú a Bc. Jozefa Hasku za overovateľov zápisnice.
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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie
Starostka obce
navrhla
do návrhovej komisie poslancov Ervína Schmiegera a Moniku
Habáňovú.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ervín Schmieger, Monika Habáňová
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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Starostka obce otvorila tento bod programu. Návrh programu OZ bol navrhnutý starostkou obce,
návrhy zo strany komisií alebo poslancov OZ neboli žiadne. Starostka obce požiadala poslancov
OZ o prípadné návrhy alebo zmeny do programu rokovania.
Poslanec Bc. Jozef Hasko navrhol v zmysle Rokovacieho poriadku Obce Ovčiarsko podľa § 7 ods.
22 prerušiť rokovanie dnešného zasadnutia OZ a navrhol, aby bol určený nový termín zasadnutia
OZ, aby zasadnutie OZ bolo uznášaniaschopné aj pri schvaľovaní 3/5 väčšinou poslancov OZ pri
schvaľovaní nájomnej zmluvy, vecného bremena a VZN. Ďalej podotkol, že poslanci OZ nemohli
byť dostatočne pripravení na dnešné zasadnutie OZ, nakoľko im starostka obce materiály odoslala
deň pred rokovaním o 15.15 hodine.
Starostka obce odpovedala, že vzhľadom na to, že sú v programe aj iné body, trvala na tom, aby
sa dnešné zasadnutie OZ konalo, vzhľadom na to že je uznášaniaschopné.
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko ďalej hovoril, že nemá význam pokračovať v rokovaní a navrhol dať
hlasovať o tom, že kto je za to aby sa dnešné rokovanie OZ prerušilo a aby sa dnes dohodol termín
nového zasadnutia OZ. Starostka obce odpovedala, že podľa zákona a podľa rokovacieho poriadku
sa zvoláva nové zasadnutie, keď nie je uznášaniaschopné. Poslanec Bc. Jozef Hasko ďalej
namietal, že vzhľadom aj na to, že materiály na zasadnutie dostali poslanci deň pred rokovaním OZ,
navrhol dať hlasovať, že kto je za to, aby sa dnešné zasadnutie OZ prerušilo. Starostka obce
pokračovala, že podľa § 5 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarskuo hovorí v bode 1. Návrh
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jednotlivých bodov programu zasadnutia, ich poradia predkladá starosta na základe vlastných
návrhov, návrhy jednotlivých komisií OZ a návrhov poslancov OZ. Tieto návrhy musia byť
doručené na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím OZ. Nie je nikde
stanované, kedy má starosta materiály predkladať poslancom OZ. Starostka ďalej pokračovala, že
k materiálom, ktoré boli odoslané poslancom OZ takmer ku každému bodu bola vypracovaná
dôvodová správa, dokonca niektoré body už boli prerokovávané v minulosti na zasadnutiach OZ,
starostka obce nevidí dôvod, aby sa prerušilo rokovanie OZ a pokračovala v rokovaní. Znova sa
pýtala, či má ešte niekto návrhy na zmenu programu rokovania. Poslankyňa Mgr. Adriana
Hirjaková vyjadrila názor, že nie je v programe veľa takých bodov, ktoré by sa nemohli
prerokovať, zmluva o vecnom bremene nie je dôvodom na prerušenie zasadnutia OZ, každý dostal
pozvánku na zasadnutie OZ, nevidí v tom zmysel, keď päť minút pred začiatkom zasadnutia OZ sa
poslanec OZ Ing. Ľuboš Tóth ospravedlní, niektoré správy, ktoré poslala starostka obce si stihla
prečítať, sú tam aj návrhy uznesení, nevidí dôvod, aby sa zasadnutie OZ prerušilo.
Ďalej diskutovali k predkladaniu materiálov na rokovanie OZ pracovníčka obce Ing. Ivana
Knappová, poslanec OZ Ervín Schmieger a poslankyňa OZ Mgr. Adriana Hirjaková.
Starostka obce skonštatovala, že poslanec Bc. Jozef Hasko opustil svojvoľne rokovaciu
miestnosť o 17.10 hodine, jeho odchodom nastala situácia, že pri rokovaní ďalších bodov
zasadnutie OZ nie je uznášaniaschopné, odchod poslanca Bc. Jozefa Haska považuje
starostka obce za účelový, starostka obce bude postupovať ďalej podľa zákona o obecnom
zriadení.

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.17 hod.

V Ovčiarsku dňa 27.09.2017
Zapísala: Mária Isteníková

_________________________

Overovatelia: Mgr. Adriana Hirjaková, poslankyňa OZ

__________________________

Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ

________________________

Overovateľ zápisnice Bc. Jozef Hasko nepodpísal zápisnicu bez udania dôvodov.

Darina Ninisová
starostka obce
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