
Uznesenie  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko zo dňa 

27.01.2012 
 

Návrh programu rokovania je nasledovný: 
 

 1.   Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie  programu 
 2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 3.   Kontrola uznesenia zo  zasadnutia OZ zo dňa  16.12.2011 a 05.01.2012 
 4 .  Plán činnosti na rok 2012 – hlavné úlohy  
 5.   Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012  

       6.   Informácia ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac december  2011 
 7.   Informácie o miestnom referende a o voľbách do NR SR  
 8.   Správa o činnosti DHZ za rok 2011 – plán činnosti na rok 2012 
 9.   Organizácia Obecného plesu  

     10.   Organizácia fašiangových osláv    
     11.   Rôzne – diskusia poslancov  
     12.   Diskusia s občanmi -  na otázky a podnety občanov odpovedajú  poslanci, hlavný  
             kontrolór a starosta obce 
     13.   Záver 
 
1.  Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie   programu 
 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
berie na vedomie a 
s c h v a ľ u j e 
program zasadnutia s tým,  že  program zasadnutia bol upravený nasledovne: 
Na návrh poslancov p. Bc. Hasku a p. Ninisovej body  9 a 10 zrušiť, program doplniť  o bod 
9.  Pracovné miesto na úrade, body 11,12,13 sa prečíslujú na body č. 10,11, 12. 
 
 
2. Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
v o l í  
zapisovateľku p. Máriu Isteníková a  overovateľov zápisnice  p. Bc. Jozefa Hasku a p. 
Radoslava Klimu. 
 
 
3. Kontrola uznesenia zo  zasadnutia OZ zo dňa   16.12.2011 a 05.01.2012  
 

Uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
berie na vedomie 
kontrolu uznesenia zo  zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2011 a 05.01.2012 . 
 



4.  Plán činnosti na rok 2012 – hlavné úlohy  
 

Uznesenie č. 7 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
berie na vedomie a 
s c h v a ľ u j e 
Rámcový plán hlavných úloh na rok 2012 
A. Z vlastných  investičných prostriedkov: 
     Ihrisko – ukončiť odôvodnenie, opraviť zábradlie    1. polrok 2012 
     Kultúrny dom – strecha       1. polrok 2012 
     Kostol – najnutnejšie opravy      1. polrok 2012  
     Obecné cesty – oprava havarijného stavu                do 1. 5.2012 
B. Pomocnou projektov SR a EÚ 
     Kompostáreň                   do konca roka 2012  
     Kultúrny dom                   do konca roka 2012 
     Územný plán                                                                                           otvoriť v 1.polroku 
     Materská škola        2. polrok 2012  
Kultúrno-spoločenské a športové podujatia na rok 2012. 
Kultúrno-spoločenské podujatia: 
Deň matiek, Deň detí, Obecné hody, Posedenie so staršími občanmi, Mikuláš  
Športové podujatia: 
Stolnotenisový turnaj, Badmintonový turnaj, Futbalový turnaj 
 
 
5.   Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012  
 
 

Uznesenie č. 8 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
berie na vedomie a 
s c h v a ľ u j e 
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012.  
 
 
6.   Informácia ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac december  2011 
 
 

Uznesenie č. 9 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
berie na vedomie 
informáciu ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac december  2011. 
 
 
7.   Informácie o miestnom referende a o voľbách do NR SR  
                                 
 

Uznesenie č. 10 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
berie na vedomie 



informácie starostu obce o konaní miestneho referenda dňa 11.02.2012 a o konaní volieb do 
NR SR dňa 10.03.2012. 
schvaľuje  
občerstvenie členom komisie miestneho referenda dňa 11.02.2012  vo výške 20,– €, cestovné 
náhrady (diéty) budú vyplatené v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
neschvaľuje 
odmenu za výkon funkcie člena komisie pre miestne referendum dňa 11.02.2012.  
 
 
8.   Správa o činnosti DHZ za rok 2011 – plán činnosti na rok 2012 
   

Uznesenie č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
berie na vedomie 
správu o činnosti DHZ za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012. 
 
 
9.   Pracovné miesto na obecnom úrade.  
 

Uznesenie č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
berie na vedomie  
informáciu starostu obce  o uvoľnení a obsadení pracovného miesta po p.  Hrošovskej. 
doporučuje 
starostovi obce v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme § 6 
informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na mieste 
u zamestnávateľa, ktoré  je zamestnancom prístupné a umožní zamestnancom a iným FO 
uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta. Informáciu zverejniť na úradnej tabuli obce a na 
www. stránke.  
 

 
10. Rôzne – diskusia poslancov 

              
                                                                    Uznesenie č. 13 
  
           Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
            berie na vedomie 
            diskusné príspevky starostu obce a poslancov OZ: 
            starosta obce Mgr. Štefan Debnár  

-  informoval o odmene pre organistu a kostolníčku v miestnom kostole, 
-  informoval o žiadosti o vyplatenie  príspevku zo sociálneho fondu za I. – VI. mesiac 2011    
   p. Bc. Edite Tóthovej, bývalej riaditeľke MŠ Ovčiarsko, 
- informoval o žiadosti riaditeľky Materskej školy p. Bc. Bičianovej o stiahnutie nepravdivého  
  obvinenia  z webovej stránky obce, 
- informoval o pokračovaní výberu obsadenia upratovačky obce, 
- informoval o pokračovaní výberového konania na diskotéku, 
- informoval o výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra, 
- informoval o sťažnostiach p. Hudeca, p. Slávika a p. Olejkárovej, 
- informoval o  činnosti Stavebného úradu, 

           



             Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
             schvaľuje 
             -  vyplatiť odmenu kostolníčke a organistovi v miestnom kostole vo výške 60,– € čistého  
                príjmu dvakrát do roka, 
             -  vyplatiť odmeny za rok 2011 – p. kostolníčke  120,– € a p. organistovi 84,– €, 
             -  vyplatiť odmenu pracovníčkam obce za účasť na zasadnutí OZ vo výške 15,– € po každom  
                zasadnutí, 
              - doplatiť príspevok zo sociálneho fondu za rok 2011 bývalej  riaditeľke MŠ, 
             poveruje starostu obce 
             - napísať list p. riaditeľke Materskej školy  s vysvetlením, že zasadnutia OZ sú verejné  
                a uznesenia sa taktiež zverejňujú, 
             doporučuje starostovi obce 

- pokračovať vo výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra, 
- pokračovať vo výberovom konaní na diskotéku, 
- pokračovať  vo výbere uchádzačiek o miesto upratovačky obce tak,  aby bola prijatá od 

01.03.2012, 
              p. Andrej Klimo 
              - žiadal starostu obce, aby informoval poslancov OZ o všetkých sťažnostiach, 
 
 

12. Diskusia s občanmi 
 

Uznesenie č. 14 
             OZ v Ovčiarsku 
             berie na vedomie 
             diskusné príspevky nasledovných občanov: 
             p. Hrošovská 
             - predložila návrh  do uznesenia, aby pracovníčky obce boli odmeňované za účasť na  
             zasadnutiach OZ, 
             p. Olejkárová 
             - informovala o podaní sťažnosti  na p. Gabrielu Laščiakovú ohľadom zosypania snehu  
               z rodinného domu, ktorý spôsobil polámanie tují a el. osvetlenia. Ďalej diskutovala o tom,  
               že by si mala posilniť lapače snehu a o povinnosti suseda odpratať zosypaný sneh z jej  
               pozemku.    
            - ďalej upozornila OZ, že keď sa budú uzatvárať zmluvy s novými prevádzkovateľmi  
              diskotéky, treba  tam zakomponovať bod o dodržiavaní poriadku. 
             Poslanec p. Bc. Hasko   
             Podal vysvetlenie k sťažnosti p. Olejkárovej v tom zmysle, že aj p. Laščiaková aj p.  
             Olejkárová dodržali stavebné povolenie a napriek tomu vznikla takáto situácia,  
             v kompetencii  obce nie je možné ju vyriešiť. Doporučuje p. Olejkárovej to riešiť podľa  
             Občianskeho zákonníka. 
 
            13. Záver 
 
            Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Mgr. Štefan Debnár. 
 

V Ovčiarsku, 27.01.2012 
            
                                                                                            Mgr. Štefan Debnár 
         starosta obce 


