Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 28.03.2017
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
Obstaranie multifunkčného kopírovacieho stroja – schválenie finančných prostriedkov
Oprava PC používaného k činnosti OFK Ovčiarsko – schválenie finančných prostriedkov
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce –
opakované predloženie na schválenie
8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, Návrh Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 starostkou obce
9. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 4. 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, prítomní sú 4 poslanci, 3 ospravedlnení poslanci
OZ Monika Habáňová a Ľuboš Hoferica sú ospravedlnení písomne, Mgr. Adriana Hirjaková sa
ospravedlnila prostredníctvom sms, že príde neskôr. Taktiež je ospravedlnená písomne hlavná
kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková. Poslanci žiadali starostku o predloženie ospravedlnení,
starostka im ospravedlnenia nevydala z dôvodu, že poslanci sa ospravedlňujú starostke obce.
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 Isteníková a za overovateľov zápisnice určila poslancov Bc.
Jozefa Haska a Ing. Ľuboša Tótha.
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
b) určenie Bc. Jozefa Haska a Ing. Ľuboša Tótha za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):
Neospravedlnení poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Mgr. Adriana Hirjaková
0 poslancov
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
0 poslancov
0 poslancov

Starostka skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
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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 Juraja Čillíka a Ervína Schmiegera.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko volí návrhovú komisiu v zložení
Schmieger.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):
Neospravedlnení poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Juraj Čillík a Ervín

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Mgr. Adriana Hirjaková
0 poslancov
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
0 poslancov
0 poslancov

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že návrh programu zasadnutia spolu
s pozvánkou im bol doručený, hlavnej kontrolórke a pracovníčkam obecného úradu mailom. Do
návrhu programu 4. zasadnutia boli vybraté body z programu 3. zasadnutia OZ zo dňa 23.03.2017,
ktoré sa nekonalo z dôvodu, že zasadnutie nebolo uznášania schopné. Tieto body programu boli
vybraté aj z toho dôvodu, že bolo nutné schváliť finančné prostriedky na ďalší chod úradu.
Poslankyňa Mgr. Adriana Hrjaková prišla o 17.10 hodine.
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie alebo prípadné zmeny programu. Poslanec OZ Ervín
Schmieger požiadal o zaradenie bodu programu pod číslom 5. Plán práce na rok 2017 a ostatné
body programu postupne prečíslovať.
Starostka obce následne predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje program zasadnutia ako celku s doplňujúcim
bodom programu č. 5:
1 . Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3 . Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia
5 . Plán práce na rok 2017
6. Obstaranie multifunkčného kopírovacieho stroja – schválenie finančných prostriedkov
7. Oprava PC používaného k činnosti OFK Ovčiarsko – schválenie finančných prostriedkov
8. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce –
opakované predloženie na schválenie
9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, Návrh Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 starostkou obce
10. Záver
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
0 poslancov
0 poslancov

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 5 - Plán práce na rok 2017
Starostka obce požiadala poslanca OZ o prednesenie doplneného bodu programu - Plán práce na
rok 2017. Poslanec Ervín Schmieger v pláne práce na rok 2017 navrhoval a požiadal starostku obce
o vypracovanie cenových ponúk na prednesené zámery:
1. Oprava Materskej školy – náter strechy, poddašia, zateplenie fasády a sokla, výmena vchodových
oblúkových dverí a zadných únikových dverí. Upozornil starostku obce, že jednu ponuku už má,
že môže z nej vychádzať.
2. Vymaľovanie interiéru DCO Ovčiarsko, oprava opadanej časti vnútorných omietok, náter
drevených trámov.
3. Oprava miestnych komunikácií – získať cenové ponuky na l m2 v hrúbke min. 5 cm
4. Odvodnenie a vyregulovanie potokov v určitých lokalitách – cenová ponuka na 1 m žľabu
betónového tvaru, 1 m odvodnenia a 1 m2 asfaltového povrchu.
Bc, Jozef Hasko diskutoval, že či sa to týka ciest, ktoré sú podmývané vodou. Poslanec Ervín
Schmieger vymenoval nasledovné lokality – miestna komunikácia pri p. Olejkárovej, pri Ing.
Hrabcovi, pri p. Stražovcovi (vyregulovať cestu, aby voda nešla po nej) a pri p. Chalupkovi.
Starostka obce následne požiadala poslanca OZ Ervína Schmiegera o prednesenie uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku žiada starostku obce o získanie cenových ponúk na
vypracovanie zámerov prác na leto 2017 – opravy v MŠ, opravy v DCO, opravy miestnych
komunikácií, opravy miestnych vodných tokov.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 6 – Obstaranie multifunkčného kopírovacieho stroja – schválenie finančných
prostriedkov
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že doterajšia kopírka na obecnom úrade sa
pokazila a už sa nedá opraviť. Z dôvodu, že je potrebné zakúpiť novú kopírku, bol poslancom OZ
zaslaný informačný leták. Ďalej starostka informovala, že navrhovaná kopírka je repasované
multifunkčné zariadenie s 2 ročnou záručnou dobou v cene 768 € s DPH na kopírovanie,
skenovanie a slúži aj ako obojstranná tlačiareň. Poslanec Bc. Jozef Hasko položil otázku ako staré
je to zariadenie. Starostka odpovedala, že zariadenie je pred skončením záručnej doby, je vymenený
valec na 100 – 150 tisíc výtlačkov s podávačom a má všetky základné funkcie. Takéto zariadenie
majú aj na Spoločnom stavebnom úrade v Žiline, podľa informácií pracovníčok, sú so zariadením
spokojné. Poslanec Bc. Jozef Hasko sa ďalej informoval, že kto je predávajúci, starostka
odpovedala, že spoločnosť KOPI v Lietavskej Lúčke, ktorá je záručná doba. Bc. Jozef Hasko
predložil návrh laserovej kopírky so skenerom CONICA v hodnote 267 € a 48 € (2 tonery).,
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kopírka je na položenie tak ako doteraz. Ďalej diskutovali poslanci Ing. Ľuboš Tóth, ktorý sa
vyjadril, že navrhované zariadenie s takouto kapacitou nie je potrebné pre obecný úrad, je potrebné
zakúpiť zariadenie primerané. Ďalej diskutovala Mgr. Adriana Hirjaková, že ona má tlačiareň
v hodnote 260 € a je sama, vyjadrila sa, že na obecný úrad je potrebná kvalitná kopírka a sú na to
finančné prostriedky.
Starostka obce následne predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 768 € s DPH na
obstaranie multifunkčného kopírovacieho stroja.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
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. 7 – Oprava PC používaného k činnosti OFK Ovčiarsko – schválenie finančných
prostriedkov
Starostka obce otvorila tento bod rokovania, uviedla, že p. Rastislav Vršanský priniesol na Obecný
úrad nefunkčný počítač OFK Ovčiarsko, ktorý bol používaný k činnosti OFK Ovčiarsko
a požiadal starostku obce, aby ho dala opraviť. Oprava bola vykonaná v sume 76 €, bola dodaná
nová počítačová jednotka, funkčné komponenty boli presunuté z pôvodnej počítačovej jednotky,
nefunkčné komponenty boli nahradené novými. Starostka predniesla návrh uznesenia a následne
dala o ňom hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné príspevky vo výške 76 € na opravu
počítača používaného k činnosti OFK Ovčiarsko so zapracovaním do rozpočtového opatrenia č.
6/2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 8 – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce – opakované predloženie na schválenie
Starostka obce opakovane zaradila VZN do návrhu programu zasadnutia OZ z dôvodu, že
v minulosti bolo VZN vyradené z programu, nerokovalo sa o tom, pritom bolo VZN riadne
zverejnené, starostka pristúpila k opakovanému zaradeniu do programu aj na žiadosť p. Rastislava
Vršanského. Predmetné VZN bolo vyvesené od 7.3.2017 do 27.3.21017 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke Obce Ovčiarsko, takisto bolo VZN odoslané spolu s pozvánkou 23.03.2017
poslancom OZ. K navrhovanému VZN neboli predložené žiadne pripomienky. Starostka obce
4

otvorila diskusiu, v ktorej pripomenula, že žiadosti registrovaných žiadateľov by sa mali predkladať
do 15.10. kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že VZN nebolo doteraz prijaté, starostka poukázala
na možnosť v § 9 tohto návrhu VZN v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu. P.
Rastislav Vršanský informoval starostku obce, že Občianske združenie je už založené, všetky
podklady sú vybavené, ale nie je doriešené financovanie. Starostka zisťovala ešte predtým, že
financovanie činnosti futbalového ale aj ostatných registrovaných klubov by sa mali vykonávať
formou dotácie. Financovanie z položky Šport nebolo správne.
Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ diskutoval k predmetnému návrhu, chcel si ujasniť, či je na žiadosť
o dotáciu na rok 2017 ešte čas, vo VZN je uvedené, že žiadosť sa predkladá do 15.10.2017
kalendárneho roka. Starostka ho opravila, že VZN ešte nie je schválené a že sa to týka
nasledujúceho roka. Ing. Tóth navrhol upraviť čerpanie z obecného rozpočtu na činnosť OFK tak
ako to bolo minulý rok na vykrytie obdobia od začiatku futbalovej sezóny, potom to bude
pokračovať formou dotácie, návrh podá do rozpočtového opatrenia č. 6. Treba vypísať žiadosť,
obec požiadať o výšku dotácie, nasleduje kontrola pracovníkom Obecného úradu, predkladá sa do
komisie, ktorá vypracuje stanovisko a následne sa schvaľuje výška dotácie na obecnom
zastupiteľstve. Starostka ukončila tento bod, predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje VZN č. 1/2017 a podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Bod programu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, Návrh Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
starostkou obce
Starostka požiadala Ing. Ivanu Knappovú k uvedeniu tohto bodu programu. Uviedla, že rozpočtové
opatrenie č. 5/25017 zo dňa 24.02.2017 je v kompetencii starostky obce, jedná sa o účelovo určené
prostriedky – pre výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí, úseky - register obyvateľov, register
adries, ich zapracovanie bolo v súlade s účelom ich použitia. Rozpočtové opatrenie č. 5 je prílohou
zápisnice.
Ďalej pokračovala s predložením rozpočtového opatrenia č. 6. RO č. 6 bolo odoslané poslancom OZ
a vyzvala poslancov o predloženie pripomienok. Sú tam zapracované príjmy vo výške 2 320 –
preplatky z energií, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu. Presun prostriedkov vo výške 100
z položky EK 642014 Stravovanie na položku EK 637 017 Provízia, súvisí to s nákupom
stravovacích poukážok, je to odmena za službu. Ďalšia položka 400 € je na zastupovanie
nepedagogickej pracovníčky Materskej školy, ktorá je práceneschopná, je potrebné doschváliť
finančné prostriedky na odmenu za zastupovanie. Naplánovaná čiastka 100 € je už čiastočne
vyčerpaná. Poslanec Bc. Jozef Hasko diskutoval – pýtal sa či čiastka 400 € je jednorázová. Ing.
Ivana Knappová mu vysvetlila, že z čiastky bude vyplatená odmena na zastupovanie počas PN. Nie
je to na mzdy ale na Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Ing. Ľuboš Tóth navrhol
doplniť finančné prostriedky, položka EK 637 002 Športové podujatia, FK 0810 – Rekreačné
a športové služby na 1 000 € na pokrytie výdavkov obdobia, kým nebude schválená dotácia
z rozpočtu obce, žiadal doplniť do Rozpočtového opatrenia č. 6.
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Starostka obce požiadala predkladateľa doplňujúceho návrhu do rozpočtového opatrenia č. 6
o vyslovenie návrhu uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje doplňujúci návrh poslanca Ing. Ľuboša Tótha navýšenie položky z 0 na 1 000 € v položke EK 637 002 Športové podujatia, FK 0810.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
a) berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2017
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2017 starostkou obce s doplňujúcim návrhom poslanca Ing.
Ľuboša Tótha.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 10 Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva OZ ukončila
o 18.00 h.
V Ovčiarsku dňa 28.03.2017
Zapísala: Mária Isteníková

___________________

Overovatelia: Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ

___________________

Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ

___________________

Darina Ninisová
starostka obce
Overovatelia zápisnice nepodpísali zápisnicu bez udania dôvodov.
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