
              OBEC  OVČIARSKO 

 

                                               

  

Č.p.  195/2017                                                                                 V Ovčiarsku dňa 13.03.2017 

 

 

P O ZV Á N K A  
 

 

Starostka Obce Ovčiarsko podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   3. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, ktoré sa bude konať 

 

 

23. marca 2017 (štvrtok) o 17.00 h  

v zasadačke Obecného úradu v Ovčiarsku. 

 

 

 

Prezentácia  poslancov Obecného zastupiteľstva Ovčiarsko je od 16.45 h do 17.00 h. 
     

 

Program  rokovania  obecného zastupiteľstva: 

  

 

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. 13-27/2017 zo dňa 13.02.2017  

6. Doplnkové dôchodkové sporenie – schválenie finančných prostriedkov 

7. Odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 13.02.2017 

8. Schválenie podmienok prenájmu nehnuteľného majetku obce miestna komunikácia v časti 

obce „Obytná zóna Slnečná stráň“ v nadväznosti na schválený Zámer z rokovania OZ zo 

dňa 13.02.2017  

9. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce – 

opakované predloženie na schválenie 

10. Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 23.02.2017 v právnej veci žalobcu Ferosta, s.r.o. 

Belá 

11. Spôsob nadobudnutia majetku do vlastníctva obce a jeho zaradenie do evidencie majetku 

obce  – unimo bunka na pozemku pri obecnom futbalovom ihrisku 

12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

13. Obstaranie multifunkčného kopírovacieho stroja  – schválenie finančných prostriedkov 

14. Oprava PC používaného k činnosti OFK Ovčiarsko – schválenie finančných prostriedkov 

15. Žiadosť o úhradu vzniknutej škody a opravu obecnej cesty – AGRODRUŽSTVO Bánová 



16. Zrušenie uznesenia č. 70/2015 zo dňa 14.08.2015 – Voľba vyraďovacej a likvidačnej 

komisie 

17. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, Návrh Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 starostkou obce  

18. Interpelácie poslancov OZ 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Darina Ninisová, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 
Podľa § 12 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je rokovanie 

obecného zastupiteľstva zásadne verejné. Obyvateľom obce,  ktorí majú na území obce trvalý pobyt  ako aj 

ďalším osobám (§ 3 ods. 5 cit. zákona), patrí zo zákona právo zúčastňovať sa na rokovaniach obecného 

zastupiteľstva v Ovčiarsku.   
 

  


