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Zápisnica 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 01.03.2019 

 

 
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. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku - schválenie 

5. Zásady odmeňovania starostu Obce Ovčiarsko a poslancov  obecného zastupiteľstva Obce  

    Ovčiarsko - schválenie 

6. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Ovčiarsko - schválenie 

7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Ovčiarsko – schválenie 

8. Čerpanie finančného rozpočtu od 1.1.2018 do 31.12.2018 

9. Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 v kompetencii starostu obce  

10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 v kompetencii starostu obce  

11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 

12. Rôzne 

13. Interpelácie poslancov 

14. 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 

Jozefa Haska a Petra Palka. 

 

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 Jozefa Haska a Petra Palka za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 oboznámil poslancov OZ s návrhom programu rokovania a vyzval ich na 

doplnenie alebo na zmenu návrhu programu. Návrhy na zmenu a doplnenie neboli 

prednesené. Starosta predniesol návrh programu rokovania OZ a požiadal poslancov OZ   

o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 5. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku - schválenie 
Starosta obce informoval OZ o predloženom Rokovacom poriadku OZ v Ovčiarsku a otvoril 

k tomuto bodu diskusiu. 

 

V rámci diskusie bola prednesená informácia o tom, že bola doplnená povinnosť obecného 

úradu informovať o termíne obecného zasadnutia aj prostredníctvom verejného rozhlasu 

a upravené schvaľovanie programu obecného zasadnutia v súlade s platným zákonom 

o obecnom zriadení. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Ovčiarsku. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 – Zásady odmeňovania starostu Obce Ovčiarsko a poslancov obecného 

zastupiteľstva Obce  Ovčiarsko - schválenie 
Starosta obce informoval  OZ o predložených Zásadách odmeňovania starostu a poslancov 

OZ Obce  Ovčiarsko  a otvoril k tomuto bodu diskusiu. V rámci diskusie boli poslanci OZ 
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informovaní o skutočnosti, že došlo k zmene legislatívy o odmeňovaní starostu a poslancov 

OZ a v súlade s novou legislatívou bol pripravený návrh nových zásad odmeňovania. 

Poslanec Ľuboš Tóth predniesol návrh na úpravu textu VZN § 5 bod 1, kde navrhol uviesť 

presný názov „Zásady odmeňovania starostu obce Ovčiarsko a poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Ovčiarsko“. Po skončení diskusie predniesol starosta návrh uznesenia 

a požiadal poslancov OZ o hlasovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Zásady odmeňovania starostu obce 

Ovčiarsko a poslancov obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko - schválenie  
Starosta obce informoval o predloženom VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce 

Ovčiarsko. Poslanec Peter Palko požiadal o informáciu o hlavných zmenách v tomto VZN, 

načo odpovedal poslanec Ľuboš Tóth, že ide o vrátenie textu VZN a súm, s ktorými môže 

nakladať starosta bez súhlasu OZ do pôvodného stavu pred rokom 2015. Následne starosta 

ukončil diskusiu a predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 -  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ovčiarsko – 

schválenie 
Starosta obce informoval o predloženom VZN - Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Ovčiarsko. Poslanec Ľuboš Tóth doplnil informáciu, že ide o úpravu VZN 

do stavu pôvodného znenia návrhu VZN poskytnutého bývalou Hlavnou kontrolórkou a tiež 

ide o úpravu kompetencií starostu. Následne starosta ukončil diskusiu a predniesol návrh 

uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Ovčiarsko. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 8 -  Čerpanie finančného rozpočtu od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Starosta otvoril bod rokovania a diskusiu. V rámci diskusie Hlavný kontrolór obce navrhol, 

aby bola takáto informácia o čerpaní rozpočtu prednesená na zasadnutiach častejšie, aby boli 

poslanci OZ riadne informovaní o priebehu čerpania rozpočtu. Starosta vyjadril súhlas s týmto 

návrhom a zároveň požiadal o trpezlivosť kým sa to stane pravidlom najmä z dôvodu nástupu 

novej ekonómky obce a pracovného vyťaženia zamestnankýň obce pri spracovaní žiadostí 

o kolaudácie, pri príprave ročnej závierky a záverečného účtu. Zároveň poslancom OZ 

navrhol aby prišli na obecný úrad a požiadali o informácie, bez problémov im budú 

poskytnuté vrátane dokumentácie. Následne prebehla diskusia o financovaní CVČ v Hôrkach. 

Po skončení diskusie starosta  predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie čerpanie finančného rozpočtu od 

1.1.2018 do 31.12.2018. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 -  Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 v kompetencii starostu obce  

Starosta obce otvoril tento bod programu a predniesol informáciu, že ide o úpravu rozpočtu na 

vyrovnanie nesúladu ku koncu roka 2018, ku ktorému mu poskytlo kompetenciu OZ. 

Následne starosta ukončil diskusiu a predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2018 

v kompetencii starostu obce.  
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 10  -  Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 v kompetencii starostu obce  

Starosta obce otvoril tento bod programu a informoval poslancov OZ o zmenách rozpočtu 

v rámci kompetencií starostu obce. Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh uznesenia na 

hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

v kompetencii starostu obce.  
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 11 - Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 

Starosta otvoril bod rokovania a informoval poslancov OZ o návrhu rozpočtového opatrenia. 

Následne prebehla diskusia k jednotlivým položkám návrhu rozpočtového opatrenia, v rámci 

ktorej starosta predniesol informáciu o zámere prijať zamestnanca na vykonávanie opráv 

a údržbárskych prác v obci, pričom predpokladaná suma výdavkov na celý rok je 500 €. Po 

ukončení diskusie prebehlo hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   5 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   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 12 -  Rôzne 

Ervín Schmieger – starosta obce informoval OZ: 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na 

financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, poslanec Peter 

Palko navrhol niektorú z kamier mať life, požiadal o informáciu o dátume 

rozhodnutia, starosta obce odpovedal, že 15. 3. bude prvé stretnutie, kde sa bude robiť 

užší výber. Na otázku, či už je vybraný dodávateľ, starosta odpovedal, že ešte nie, 

výber bude až po pridelení dotácie. 

- Zámer podať žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko a detské ihrisko  na Úrad 

vlády SR, termín podania je do 15. 3. 2019, starosta obce poslancom poskytol 

projektovú dokumentáciu, nie sú potrebné finančné prostriedky obce na podanie 

žiadosti. 
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      Starosta obce predložil informáciu o rozsahu prác, ktoré majú byť realizované,    

      spoluúčasť obce by mala byť vo výške 5% z hodnoty rekonštrukcie. Nevyhnutnosťou  

      je ohradenie priestoru detského ihriska a odstránenie stolov. 

- Riešenie žiadosti o pokládke kábla k vysielaču firmy Orange na obecných pozemkoch, 

pričom informoval, že požaduje od zhotoviteľa výkop viesť po obecných pozemkoch 

spolu so zameraním, aby sa nevykonalo kladenie kábla na súkromných pozemkoch. 

- Prvá cenová ponuka na úpravu budovy Materskej školy, požiadal poslancov OZ 

o oslovenie ďalších firiem, známych a podobne na získanie čo najnižšej ceny 

rekonštrukcie. Poslanec Peter Palko požiadal o informáciu o rozsahu plánovanej 

rekonštrukcie, starosta informoval o rozsahu prác, čistenie a náter strechy, výmena rýň 

a zvodov dažďovej vody, zateplenie, silikátová omietka 1,5 mm, oprava poddašia 

osekanie a oprava rohov budovy a poskytol poslancom OZ ponuku, ktorú má zatiaľ 

k dispozícii. 

- Poslanec Jozef  Hasko požiadal o získavanie ponúk pre opravy v budove DCO, 

starosta odpovedal, že tieto ponuky už tiež sa snaží získať a bude o tom informovať na 

nasledujúcom zasadnutí OZ. 

- Informoval o tom, že bol zo strany ZŠ informovaný, že MŠ Ovčiarsko má najhoršie 

výsledky pri príprave detí na dochádzku do ZŠ. Informoval aj o skutočnosti, že na túto 

tému hovoril s riaditeľkou MŠ v Ovčiarsku a požiadal ju o hľadanie riešenia. Zároveň 

poukázal na neúplný priebeh prípravy predškolákov na základnú školu a o možnosti 

venovať predškolákom čas poobede počas spánku menších detí. 

 

Poslanec Ľuboš Ballay prišiel na zasadnutie OZ o 18:21. 

 

- Poslanec Ľuboš Ballay doplnil informáciu, že deti v predškolskom ročníku majú 

nariadený povinný odpočinok v rozsahu pol hodiny. Starosta následne informoval, že 

bude od pedagogického personálu požadovať aby trávili v MŠ predpísaný pracovný 

čas a aby sa deťom venovali. Jozef Hasko informoval, že p. Randová vymenila 

zástupcu občanov obce Ovčiarsko v Rade školy bez súhlasu a informovania ostatných 

členov Rady školy. Starosta ďalej požiadal o spoluprácu poslancov a aj o to, aby bol 

pozývaný na stretnutia Rady školy. 

- Starosta ďalej informoval, že žiada opakovane riaditeľku MŠ aby neobjednávala 

tovary bez súhlasu starostu, pričom riaditeľka MŠ aj napriek týmto požiadavkám 

objednáva a nakupuje tovary. 

- Predložil poslancom OZ náčrt geometrického plánu cesty na Viešky, a informoval 

o zámere dosiahnuť s Urbárskou obcou Ovčiarsko dohodu o dlhodobom prenájme 

pozemku, aby obec mohla vybudovať infraštruktúru. 

- Predložil poslancom OZ náčrt geometrického plánu cesty na Slnečnej stráni, pričom 

informoval o zámere vymeniť obecný pozemok za pozemok, na ktorom je 

vybudovaná súkromná cesta na Slnečnej stráni. 

- Informoval o zistení ceny gumových dlaždíc pre detské ihrisko, zatiaľ sa mu podarilo 

získať informácie len o podklade v hodnote približne 40 € za m2. Poslanec Jozef 

Hasko informoval o možnosti spracovania povrchu v kombinácii materiálu z gumenej 

drte a zámkovej dlažby. 

- O návrhu novej obecnej stránky, www.obecovciarsko.sk/nova , ktorú je už možné si 

pozrieť a po odsúhlasení bude pôvodná stránka obce Ovčiarsko nahradená novou. 

 

Následne starosta ukončil diskusiu a predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

 

http://www.obecovciarsko.sk/nova
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Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko  
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   6 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslankyňa – Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   6 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13 – Interpelácie poslancov 

Starosta otvoril bod rokovania a požiadal poslancov o prednesenie ich otázok. 

 

Poslanec Ľuboš Ballay navrhol posunutie času zasadnutia OZ na 18:00 z pracovných 

dôvodov. Starosta odpovedal, že na túto tému už prebehla diskusia a že je navrhnuté 

posunutie času zasadnutí OZ na 18:00 v letnom období. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth sa pýtal, či sa pripravuje brigáda na jarné upratovanie obce. Starosta 

odpovedal, že pripravuje brigádu vo vhodnom termíne na Deň Zeme. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth sa pýtal na možnosť údržby odvodňovacieho jarku v ulici Pod Hájom, 

v oblasti od p. Daniška po  r. Chalúpkovcov a nad r. Habáňových. Starosta odpovedal, že 

pripravuje čistenie v čo najskoršom termíne. Ďalej doplnil, že v súčasnosti vykonal zásyp 

výmoľov na cestách a plánuje ich riadnu opravu v jarnom období. Informoval o osadení 

bezpečnostného zrkadla pri výjazde z obecnej ceste pri rodinnom dome p. Vladimíra 

Martoníka a o príprave úpravy vjazdu do tejto ulice, na ktorú bude nadväzovať vybudovanie 

chodníka popri hlavnej ceste. 

 

Poslanec Rastislav Vršanský sa pýtal na kultúrne akcie, ktoré by bolo možné pripraviť pre 

obecné hody. Následne prebehla krátka diskusia k objednávaniu kolotočov a kultúrnych akcií 

k obecným hodom. 

 

Starosta ďalej informoval o vykonanej oprave obecnej kosačky, kde bola nevyhnutná výmena 

remeňov, filtra a ďalšie servisné úkony. 

 

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   6 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslankyňa – Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):                   6 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 14 -  Záver 
            Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:10 h. 

 

 

V Ovčiarsku, 01.03.2019 

Zapísal: Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obe                                                               

 

 

                 

                                                                        

Overovatelia zápisnice: Bc. Jozef Hasko          ________________________ 

 

    Ing. Peter Palko, PhD.           ________________________ 

 


