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Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 25.01.2019 

 

 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu rokovania predložený starostom obce: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

4. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky finančných  

    prostriedkov  na mzdy  a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce  

    Ovčiarsko na kalendárny rok 2019 

5. Voľba predsedov a členov komisií pri OZ Obce Ovčiarsko 

6. Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2015 

7. Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2016 

8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

9. Vyradenie majetku Obce Ovčiarsko k 31.12.2018 

10. Rôzne 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 17.00 h starosta obce 

Ovčiarsko Ervín Schmieger. Privítal poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce p. Rastislava 

Lamoša. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci a zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľa poslanca Ľuboša Tótha a za overovateľov poslancov 

Moniku Habáňovú a Juraja Čillíka. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie 

a) určenie poslanca Ľuboša Tótha za zapisovateľa 

b) určenie poslancov Monika Habáňová a Juraj Čillík za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 3 – Schválenie návrhu programu  zasadnutia 
Starosta obce vyzval  poslancov OZ na doplnenie alebo na zmenu návrhu programu. 

 

Na základe informácie Hlavného kontrolóra obce, že je k dispozícii správa o kontrolnej 

činnosti za rok 2018, poslanec Jozef Hasko predniesol návrh na doplnenie bodu programu 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko za rok 2018. 

  

Starosta predniesol návrh programu OZ a požiadal poslancov OZ   o hlasovanie: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

4. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky finančných  

    prostriedkov  na mzdy  a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce  

    Ovčiarsko na kalendárny rok 2019 

5. Voľba predsedov a členov komisií pri OZ obce Ovčiarsko 

6. Schválenie Záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2015 

7. Schválenie Záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2016 

8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

9. Vyradenie  majetku obce Ovčiarsko k 31.12.2018 

10. Rôzne 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko za rok 2018 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 4.  zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 - Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na 

území obce Ovčiarsko na kalendárny rok 2019 

 

Starosta obce informoval OZ o predloženom dodatku k VZN č. 2/2014 a otvoril k tomuto 

bodu diskusiu. 

 

V priebehu diskusie boli poslanci OZ informovaní o skutočnosti, že prostriedky sú 

postačujúce na prevádzku MŠ a nie je nevyhnutné navyšovať poplatky od rodičov detí 

navštevujúcich MŠ. 
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Starosta obce predniesol návrh uznesenia a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky finančných     prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko na kalendárny rok 2019 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Voľba predsedov a členov komisií pri OZ Obce Ovčiarsko 
Starosta obce informoval zasadnutie OZ, že v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, OZ môže zriaďovať komisie ako stále, dočasné, poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány. 

 

Starosta ďalej požiadal poslancov OZ o súhlas s vyplácaním odmeny za činnosť v komisiách 

raz ročne ako mimoriadnu odmenu za činnosť poslancov OZ. Následne navrhol Predsedov 

komisií a požiadal poslancov OZ, aby si zvolili predsedov a členov komisií. Po diskusii sa OZ 

zhodlo na zložení komisií a starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko: 

 

volí: 

 

Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

Predseda: Rastislav Vršanský 

Člen:  Monika Habáňová 

Člen:  Bc. Jozef Hasko 

 

Do komisie finančnej: 

Predseda: Ing. Ľuboš Tóth 

Člen:  Monika Habáňová  

Člen:  Michal Galček  

 

Do komisie kultúrno-školskej: 

Predseda: Monika Habáňová 

Člen:  Katarína Galbavá 

Člen:  PaedDr. Zdenka Sekerková 

Člen:  Ing. Renáta Vestegová 

 

Do komisie športovej: 

Predseda: Juraj Čillík 

Člen:  Ľuboš Ballay 

Člen:  Adrian Sládek 
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Člen:  Ing. Michal Sekerka 

 

Do komisie životného prostredia a výstavby: 

Predseda: Bc. Jozef Hasko 

Člen:  Ľuboš Ballay 

Člen:  Juraj Čillík 

Člen:  Ing. Michal Sekerka 

 

Do komisie na prešetrenie sťažností: 

Predseda: Ľuboš Ballay 

Člen:  Rastislav Vršanský 

Člen:  Ing. Peter Palko, PhD. 

Náhradník: Bc. Jozef Hasko 

 

schvaľuje, že 

poslanci Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku, ktorí sú predsedami a členmi komisií, sa 

vzdávajú odmeny za účasť na zasadnutí komisie podľa čl. 2, ods. 1,  písm. b) Zásad 

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 -  Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2015 

Starosta otvoril bod rokovania a požiadal poslancov OZ o diskusiu. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth doplnil, že v predchádzajúcich obdobiach dochádzalo k čerpaniu 

finančných prostriedkov obce nad sumy, ktoré boli schválené v rozpočte obce a 

vtedajšia starostka Darina Ninisová napriek tomu požadovala od OZ schválenie záverečných 

účtov bez výhrad. Ďalej uviedol, že poslanci OZ mali v úmysle schvaľovať záverečné účty 

s výhradami, avšak vtedajšia starostka obce Darina Ninisová neposkytla poslancom OZ 

dokumenty nevyhnutné na formulovanie nápravných opatrení ako vyžaduje zákon 

o rozpočtových pravidlách. Ďalej uviedol, že v súčasnosti je komunikácia s obecným úradom 

bezproblémová, dokumenty sú k dispozícii a je teda možné schváliť záverečné účty 

predchádzajúcich rokov s výhradami a s formulovaním nápravných opatrení. 

 

Poslanec Rastislav Vršanský požiadal informáciu, čoho sa týkali výhrady poslancov OZ 

v minulosti, načo mu starosta  Ervín Schmieger a poslanec Ľuboš Tóth odpovedali, že išlo 

o opakované čerpanie finančných prostriedkov nad rámec súm výdavkov schválených 

v rozpočte obce, pričom obec už má vypracovanú smernicu týkajúcu sa finančnej kontroly, 

ktorej dodržiavaním by sa malo predísť opakovaniu prečerpania finančných prostriedkov obce 

nad rámec výdavkov schválených v rozpočte obce.  

 

Následne starosta ukončil diskusiu a predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  
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Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko  

1. konštatuje,  že 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 2015 

2. schvaľuje 

a)  Záverečný účet Obce Ovčiarsko za rok 2015 v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona 369 /  

     1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

b)  Celoročné hospodárenie za rok 2015 s výhradami 

c)  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na tvorbu rezervného fondu vo výške    

     36 497,05 € 

3. žiada obecný úrad o dôsledné dodržiavanie Smernice starostky obce Ovčiarsko č. 1/2016 

upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach obce Ovčiarsko 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 -  Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2016 

Starosta otvoril bod rokovania, opakoval informácie, ktoré už zazneli v bode rokovania č. 6 

a požiadal poslancov OZ o diskusiu. Vzhľadom na skutočnosť, že diskusia prebehla 

v predchádzajúcom bode rokovania a poslanci OZ nemali ďalšie otázky, starosta dal hlasovať 

o návrhu uznesenia.                     

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko  

1. konštatuje,  že 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 2016 

2. schvaľuje 

a)  Záverečný účet Obce Ovčiarsko za rok 2016 v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona 369 /  

     1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

b)  Celoročné hospodárenie za rok 2016 s výhradami 

c)  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na tvorbu rezervného fondu vo výške    

     43 499,67 € 

3. žiada obecný úrad o dôsledné dodržiavanie Smernice starostky obce Ovčiarsko č. 1/2016 

upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach obce Ovčiarsko 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 8 -  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

Starosta otvoril bod rokovania a informoval poslancov OZ, že do návrhu rozpočtového 

opatrenia navrhol aj sumy, ktoré už boli v minulom volebnom období schválené na investičné 

zámery, avšak k realizácii týchto investičných zámerov nedošlo. Ďalej uviedol, že žiada 

o schválenie rovnakých súm, aké už boli schválené v predchádzajúcom volebnom období a 

požiadal poslancov OZ o diskusiu k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2019. 

 

Následne prebehla diskusia k jednotlivým položkám návrhu rozpočtového opatrenia. Po 

ukončení diskusie prebehlo hlasovanie k návrhom uznesení: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko 

schvaľuje 

1.  použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky: 

- 30 000 € - zvýšenie finančných operácií na zapracovanie finančných prostriedkov z 

Rezervného fondu do rozpočtu – Výstavba viacúčelového objektu OFK, položka 

ekonomickej klasifikácie 717 001 

- 8 700 € - zvýšenie finančných operácií na zapracovanie finančných prostriedkov z 

Rezervného fondu do rozpočtu – Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ, FK 09111 – 

Predprimárne vzdelávanie 

- 10 000 € - zvýšenie finančných operácií na zapracovanie finančných prostriedkov z 

Rezervného fondu do rozpočtu – Rekonštrukcia a modernizácia - kuchynka, FK 0820 

– Kultúrne služby 

2. rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9 -  Vyradenie  majetku Obce Ovčiarsko k 31.12.2018 

Starosta otvoril bod rokovania a požiadal ekonómku obce o prednesenie informácií k tomuto 

bodu. Ekonómka obce poslancov OZ informovala o tom, že bola vykonaná fyzická inventúra 

majetku obce, pričom boli zistené položky majetku, ktoré už sú nefunkčné a čiastkové 

inventarizačné komisie aj ústredná inventarizačná komisia navrhli ich vyradenie. Ide najmä 

o položky drobného majetku, ktorý už je znehodnotený a zastaraná výpočtová technika 

a elektronika s dátumom obstarania od roku 2006. Následne prebehla diskusia, v ktorej sa 

poslanci OZ informovali o jednotlivých položkách majetku navrhovaného na vyradenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informáciu inventarizačnej komisie 

o vykonaní fyzickej inventúry a o návrhu na vyradenie morálne opotrebovaného a fyzicky 

znehodnoteného majetku Obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov- Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko,  

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay,  Ing. Peter Palko, PhD. 
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Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth odišiel o 18:58 hod. 

 

K bodu 10 -  Rôzne 

Ervín Schmieger – starosta obce 

- termíny konania OZ Obce Ovčiarsko na rok 2019 

- nádoby na posyp o objeme 150 l  

- interiérové vybavenie – otočné stoličky pre kanceláriu obecného úradu (200  €) 

- vypracovanie projektu a žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu z výzvy Rady  

  vlády SR pre prevenciu kriminality – kamerový systém. (400 €) 

- dotácia na vybudovanie budovy – štadióna 

- dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti – ORANGE Slovensko, a.s. 

- podpora rozvoja športu 2019 – multifunkčné ihrisko 

                                                 - detské ihrisko 

- dopravné zrkadlo 

- nožnicové stany 

- informácia z Úradu práce a sociálnych vecí o možnosti zamestnať u nich registrovaných  

  uchádzačov o prácu 

- stoličky do kultúrneho domu -  IKEA 

- grant Nadácie COOP Jednota 

- informácia zo stretnutia starostov vo veci fungovania Spoločného obecného úradu    

  stavebného 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko  
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):                   4 poslanci - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko za rok 

2018 

Starosta uviedol bod rokovania a odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi. Hlavný kontrolór 

informoval OZ o vykonaných kontrolách v priebehu roka 2018. Vo vzťahu k vykonaným 

kontrolám sa pochvalne vyjadril k práci zamestnankýň obecného úradu. Po diskusii dal 

starosta hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko za rok 2018. 

 
Hlasovanie: 
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Prítomní poslanci (menovite):   4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):                   4 poslanci - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12 – Interpelácie poslancov 

Poslanec Jozef Hasko požiadal o informácie o priebehu organizácie plesu v obci. Poslankyňa 

Monika Habáňová informovala o množstve predaných lístkov a o priebehu prípravy plesu. 

Následne prebehla diskusia k programu plesu a jeho organizácii. Po ukončení diskusie dal 

starosta hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   4 poslanci – Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):                   4 poslanci - Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, 

  Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 13 -  Záver 
            Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:05 h. 

 

 

V Ovčiarsku, 25.01.2019 

Zapísal: Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obe                                                               

 

 

                 

                                                                        

Overovatelia zápisnice: Monika Habáňová  ________________________ 

 

    Juraj Čillík              ________________________ 

 


