
 Uznesenie  
zo zasadnutia 2. schôdze mimoriadneho obecného zastupiteľstva obce 

Ovčiarsko zo dňa 15.02.2012 
 
 

Obecné zastupiteľstvo na  svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 
 
1. Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie programu 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3.  Oboznámenie sa so Zápisnicou vykonaného miestneho referenda dňa 11.02.2012  
     a vzatie na vedomie výsledkov miestneho referenda  
4.  Vyhlásenie  výsledkov Miestneho referenda Obce Ovčiarsko, konaného dňa  
     11.02.2012 

      5.  Záver 
 
1.  Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie   programu 
 

Uznesenie č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
s c h v a ľ u j e 
program zasadnutia s doplnením o samostatné body 4.  Vzdanie sa funkcie zástupcu 
starostu obce, 5. Určenie nového zástupcu starostu obce, 7. Odovzdanie funkcie starostu 
obce, 8. Diskusia  a bod. 4 bude prečíslovaný na bod 6. 
 
2. Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
v o l í 
zapisovateľku  p. Máriu Isteníkovú   a  overovateľov zápisnice – p. Michala Galčeka a p. 
Andreja Klimu. 
 

3.  Oboznámenie sa so Zápisnicou vykonaného miestneho referenda dňa 11.02.2012  
     a vzatie na vedomie výsledkov miestneho referenda  
 

Uznesenie č. 17 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
berie na vedomie 
správu o výsledku hlasovania obyvateľov Obce Ovčiarsko v miestnom referende konanom 
dňa 11.02.2012, ktorú  predniesla predsedkyňa MVK pre miestne referendum p. Darina 
Ninisová. 

 
4. Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce 
 

Uznesenie č. 18 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
berie na vedomie 



vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce p. Bc. Jozefa Hasku z dôvodu, že po vyhlásení 
výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu obce Mgr. Štefana Debnára,  by nemohol 
byť poverený zastupovaním starostu obce z pozície výkonu terajšej funkcie. 
 
5. Určenie nového zástupcu starostu obce 
 

Uznesenie č. 19 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
berie na vedomie a schvaľuje 
na návrh poslanca Bc. Jozefa Hasku novú zástupkyňu  starostu p. Darinu Ninisovú, ktorá 
prijala funkciu a poďakovala sa za vyslovenie dôvery. Poverenie na zástupkyňu starostu 
podpíšu poslanci OZ prítomní na dnešnom zasadnutí OZ. 
 
6. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda 
 

Uznesenie č. 20 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
berie na vedomie: 
 
Správu o výsledku hlasovania obyvateľov Obce Ovčiarsko v miestnom referende  konanom 
dňa 11.02.2012 s nasledujúcim výsledkom: 
 

- celkový počet obyvateľov obce oprávnených voliť 425 
- celkový počet obyvateľov obce oprávnených voliť, ktorí sa zúčastnili hlasovania 224 
- počet platných hlasov 224, počet neplatných hlasov 0, počet kladných hlasov 193 

a počet záporných hlasov 31. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
konštatuje: 
 

- výsledky miestneho referenda sú platné z dôvodu, že sa na ňom zúčastnila polovica 
oprávnených voličov a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 
kladných hlasov, výsledky budú zverejnené na úradnej tabuli, webovej stránke obce 
a miestnym rozhlasom do troch dní od doručenia zápisnice o výsledku hlasovania 

 
- vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, t.j. dňom 15.02.2012 

zaniká mandát starostu podľa § 13a ods. 1 písm. f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 

 
- od 16.02.2012 plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupkyňa starostu p. Darina 

Ninisová až do zloženia sľubu novozvoleného starostu 
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na voľbe nového starostu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
ukladá  p. Darine Ninisovej, poverenej zastupovaním starostu obce: 
 

- predložiť   bezodkladne   žiadosť  o   vyhlásenie  nových volieb predsedovi NR SR  
prostredníctvom   Ministerstva vnútra SR  (metodické usmernenie pri  vypracúvaní 
žiadosti   z  dôvodu   uprázdnenia  mandátu    starostu  obce  poskytne   odbor VVS 



Obvodného úradu Žilina,   ktorý žiadosť odstúpi na Ministerstvo vnútra SR, odboru 
volieb a referenda sekcie verejnej  správy). 

 
7. Odovzdanie funkcie starostu obce 
 

Uznesenie č. 21 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
berie na vedomie 
odovzdanie funkcie starostu obce Mgr. Štefana Debnára p. Darine Ninisovej, poverenej 
zastupovaním starostu obce. Odchádzajúci starosta odovzdal insígnie Obce Ovčiarska, 
mobilný telefón zn. Samsung GT-S5620 s nabíjačkou a SIM kartou s číslom 0905 597 983 
a kľúče v počte 3 ks  od vchodu a kancelárskych priestorov Obecného úradu Obce Ovčiarsko. 
Záznam o odovzdaní a prevzatí agendy od starostu obce Ovčiarsko, ktorého mandát zanikol 
pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov uvedených v § 13a ods. 1 písm. f zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vypracuje a odovzdá podľa vyjadrenia dodatočne. 
 
8. Diskusia 
 

Uznesenie č. 22 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
berie na vedomie 
diskusné príspevky 
Mgr. Štefan Debnár 
- vo svojom diskusnom príspevku sa vyjadril k  vykonanému miestnemu referendu a       
   p. Darine Ninisovej, poverenej zastupovaním starostu obce poprial k nastávajúcej  
   práci veľa úspechov, 
p. Hrošovská 
- informovala, či sa bude plat  p. Dariny Ninisovej, poverenej zastupovaním starostu obce,  
  schvaľovať, 
p. Bc. Jozef Hasko 
- odpovedal p. Hrošovskej, že podľa zákona o obecnom zriadení patrí jej plat odchádzajúceho  
   starostu podľa § 13b ods. 5.   

 
6. Záver 
 
Mimoriadne zasadnutie OZ ukončila p. Darina Ninisová, poverená zastupovaním starostu 
obce. 
 
V Ovčiarsku,  15.02.2012 

 
 
 
 
 
 
 
          Darina Ninisová 

                                                                                       poverená zastupovaním starostu obce 
 
 


