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Zápisnica 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 03.05.2019 

 

 
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. Výber cenovej ponuky na rekonštrukciu Materskej školy Ovčiarsko 

5. Predkladanie cenových ponúk na maľovanie interiéru DCO Ovčiarsko 

6. Predkladanie cenových ponúk na nákup stavebných materiálov na výstavbu viacúčelového  

    objektu OFK 

7. Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Materskej školy so začlenením do  

    rozpočtového opatrenia č. 5/2019 

8. Schválenie finančných prostriedkov na maľovanie interiéru DCO Ovčiarsko so začlenením  

    do rozpočtového opatrenia č. 5/20109 

9. Predloženie požiadavky na opravu a úpravu exteriéru – fasády DCO Ovčiarsko 

10. Predloženie požiadavky na úpravu parku pred kultúrnym domom 

11. Predloženie požiadavky na úpravu cesty na Priedevsie podľa projektu na úpravu 

12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov 

15. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko otvoril o 18.10 h starosta 

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

Rastislava Lamoša. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní všetci siedmi 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 Ľuboša Ballaya. 

 

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 Ľuboš Ballay za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  
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Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

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 obce predniesol návrh programu rokovania OZ a požiadal poslancov OZ   

o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 6. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Po schválení návrhu programu rokovania starosta obce predniesol návrh na doplnenie bodu č. 

4 zasadnutia Obecného zastupiteľstva s názvom Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

v kompetencii starostu obce a následné prečíslovanie bodov rokovania podľa pôvodného 

návrhu programu rokovania OZ a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje návrh na doplnenie a úpravu programu 6. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko v zmysle návrhu predneseného 

starostom. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 – Rozpočtové opatrenie č. 4 v kompetencii starostu obce 
Ekonómka obce predniesla informáciu o rozpočtovom opatrení č. 4/2019. Následne starosta 

doplnil informáciu a keďže sa nikto z poslancov OZ neprihlásil do diskusie, predniesol návrh 

uznesenia. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

v kompetencii starostu obce. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Výber cenovej ponuky na rekonštrukciu Materskej školy Ovčiarsko 
Starosta obce predložil poslancom OZ ponuky na rekonštrukciu Materskej školy v Ovčiarsku 

a následne poslanci OZ otvorili obálky, skontrolovali úplnosť údajov v predložených 

ponukách a prebehla diskusia o predložených ponukách. 

 

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko odporúča starostovi Obce Ovčiarsko prijatie 

najnižšej cenovej ponuky na rekonštrukcie Materskej školy Ovčiarsko predloženej 

spoločnosťou Emtris, spol. s r. o., Drieňová 15, 821 01  Bratislava  vo výške 12 288,70 €. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite): 6 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav 

Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD. 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 – Predkladanie cenových ponúk na maľovanie interiéru DCO Ovčiarsko 
Starosta obce odovzdal poslancom OZ prijaté ponuky na maľovanie interiéru DCO 

Ovčiarsko. Následne prebehla diskusia k predloženým cenovým ponukám. Po ukončení 

diskusie starosta obce predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko odporúča starostovi Obce Ovčiarsko  prijatie 

cenovej ponuky Štefana  Mihálka M + Š plus, Bitarová 146  vo výške 2 856 €. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 7 – Predkladanie cenových ponúk na nákup stavebných materiálov na výstavbu 

viacúčelového objektu OFK 
Starosta obce odovzdal poslancom OZ prijaté ponuky na dodanie stavebného materiálu na 

výstavbu viacúčelového objektu OFK. Následne prebehla diskusia k predloženým cenovým 

ponukám. Po ukončení diskusie starosta obce predniesol návrh uznesenia na hlasovania:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko odporúča  starostovi Obce Ovčiarsko  

a) prijatie najnižšej cenovej ponuky STAVEBNINY HRNKO, s.r.o., Bratislavská 28, 

Žilina  na dodávanie stavebného materiálu na výstavbu viacúčelového objektu OFK 

podľa predloženej ponuky, 

b) prijatie cenovej ponuky betonárne OREX SK, s.r.o., Kotrčiná Lúčka  71, 013 02 

Gbeľany na dodanie betónu na výstavbu viacúčelového objektu OFK podľa 

predloženej ponuky. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8 – Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Materskej školy so 

začlenením do rozpočtového opatrenia č. 5/2019 
Vo vzťahu k schválenému uzneseniu k bodu starosta obce otvoril bod rokovania a diskusiu. 

V rámci diskusie Hlavný kontrolór obce navrhol, aby bola 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 vo  Hôrkach. Po skončení diskusie starosta 

obce predniesol návrh uznesenia na hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky na rekonštrukciu 

Materskej školy vo výške 3 600 € so zapracovaním  do rozpočtového opatrenia č. 5/2019 

z rezervného fondu. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9 - Schválenie finančných prostriedkov na maľovanie interiéru DCO Ovčiarsko 

so začlenením do rozpočtového opatrenia č. 5/2019 

Starosta obce otvoril tento bod programu a predniesol informáciu, že ide o doplnenie položky 

do návrhu rozpočtového opatrenia č. 5/2019 na základe uznesenia schváleného k bodu 6 

dnešného zasadnutia OZ. Následne sa starosta obce spýtal poslancov či môže predniesť návrh 

uznesenia na hlasovanie. Keďže poslanci OZ nemali otázky, predniesol návrh uznesenia na 

hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky na maľovanie 

interiéru DCO v Ovčiarsko vo výške 2 856 € so zapracovaním do rozpočtového opatrenia č. 

5/2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10 – Predloženie požiadavky na opravu a úpravu exteriéru – fasády DCO 

Ovčiarsko 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na úpravu fasády DCO Ovčiarsko a predložil 

poslancom OZ informatívnu kalkuláciu nákladov na úpravu fasády vo výške 15 300 €. 

Následne otvoril diskusiu k tejto téme a požiadal poslancov,  aby sa tiež pokúsili získať 

cenové ponuky s cieľom dosiahnuť najvýhodnejšie podmienky pre obec. Po ukončení 

diskusie starosta obce predniesol návrh uznesenia na hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko odporúča starostovi obce vykonať prieskum trhu na 

opravu fasády a sokla DCO Ovčiarsko.  

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11 – Predloženie požiadavky na úpravu parku pred kultúrnym domom 

Starosta obce otvoril bod rokovania a ukázal poslancom OZ vizualizáciu návrhu na úpravu 

parku pred kultúrnym domom s ohradeným priestorom pre deti. Doplnil informáciu, že v 

priestore parku by sa zaviedol prevádzkový poriadok, na dodržiavanie ktorého sa bude 

dohliadať aj s využitím kamerového systému po jeho inštalácii. Po prednesení návrhu 

požiadal poslancov OZ o návrh sumy, ktorú by bolo možné na tento účel použiť. Nasledovala 

diskusia, pri ktorej poslanci navrhovali použitie rôznych materiálov na detskom ihrisku a na 
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chodníky a diskutovali o potrebe zistiť životnosť a ceny  rôznych povrchov. 

 

Po ukončení diskusie prebehlo hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko odporúča starostovi obce predložiť OZ informácie 

o možných riešeniach úpravy parku pred kultúrnym domom v súlade s prezentovanou 

vizualizáciu spolu s predbežným odhadom nákladov na realizáciu. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12 – Predkladanie požiadavky na úpravu cesty na Priedevsie podľa projektu na 

úpravu 

Starosta obce informoval OZ, že projekt úpravy cesty na Priedevsie nie je v súčasnosti 

k dispozícii na obecnom úrade, keďže si ho prevzala firma Strabag. Ďalej informoval, že má 

v úmysle upraviť cestu tak, aby nezasahovala na súkromné pozemky. Následne informoval 

o zámere vybudovať popri ceste odvodnenie z betónových priekopových tvárnic, ktoré bude 

musieť obec zakúpiť. Poslanec Peter Palko navrhol vybudovanie výhybní áut, načo starosta 

odpovedal, že obec nemá na tento účel v tejto lokalite pozemky. Na konci diskusie starosta 

informoval, že sa do budúceho zasadnutia OZ pokúsi zabezpečiť projekt a poskytne ďalšie 

informácie k zámeru úpravy cesty na Priedevsí. Po ukončení diskusie požiadal poslancov OZ 

o hlasovaní k návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie o zámere rekonštrukcie 

cesty na Priedevsí. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13 – Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 

Ekonómka obce predniesla informáciu o návrhu rozpočtového opatrenia č. 5/2019 spolu 

s doplnenými položkami na základe schválených uznesení k bodom rokovania č. 8 a č. 9 

dnešného zasadnutia OZ. Následne starosta obce predniesol návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

s doplnenými položkami v zmysle schválených uznesení k bodom zasadnutia č. 8 a č. 9 

dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 14 - Rôzne 

Ervín Schmieger – starosta obce informoval OZ o: 

- starosta požiadal poslancov OZ o informáciu, či poznajú niekoho, kto by chcel kosiť 

v obci, pretože v súčasnosti nie sú k dispozícii kosci, následne prebehla diskusia 

o možnostiach kosenia v obci a starosta požiadal poslancov OZ  pomoc pri 

zabezpečení kosenia obce, 

- príprava kultúrnej akcie pre Deň matiek, poslankyňa Monika Habáňová informovala 

o pripravovaných kultúrnych akciách, termín konania 12. 5. 2019 o 15:00 hod, 

- o Oznámení o zaniknutí návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, č. 074ZA22003  

na projekt Viacúčelová budova Ovčiarsko vo výške žiadanej sumy príspevku 

95.748,84 € vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúca starostka Darina Ninisová 

nedoručila v stanovenom termíne podpísaný návrh zmluvy poskytovateľovi 

nenávratného finančného príspevku napriek upozorneniam zo strany poskytovateľa. 

Zároveň informoval o skutočnosti, že vykoná kroky pre získanie náhrady škody, ktorá 

obci vznikla vo výške výdavkov na podanú žiadosť a projektovú dokumentáciu pre 

účely žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

- ponuke na spracovanie prezentačného materiálu, knihy o strednom Slovensku, do 

ktorej by bolo možné zapracovať prezentačné materiály obce, prípadne samostatného 

prezentačného materiálu o Obci Ovčiarsko,  

- navrhol použitie zbierky poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia na úpravu 

detského ihriska MŠ po rekonštrukcii exteriéru, 

- nedostatočnej komunikácii a problematickým vzťahom s riaditeľkou MŠ, 

- návrhu úpravy nového územného plánu obce. 

 

V rámci diskusie sa pán Peter Šimoník pýtal na zámer upraviť cestu na Priedevsie, starosta 

poskytol informáciu, že poslanci OZ dnes vyjadrili súhlas s týmto zámerom a vysvetlil spôsob 

realizácie úpravy, s ktorým sa v súčasnosti uvažuje. 

 

Po skončení diskusie  predniesol starosta obce  návrh uznesenia na hlasovanie:  
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Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 15 – Interpelácie poslancov 

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

 

Poslanec OZ  Rastislav Vršanský požiadal o informáciu o pokračovaní žiadosti o dotáciu 

pre multifunkčné ihrisko. Starosta odpovedal, že v prvom kole bola žiadosť obce Ovčiarsko 

úspešná a v súčasnosti sa posudzuje prínos poskytnutia tejto dotácie v porovnaní s ďalšími 

žiadosťami. Následne v diskusii na tému dotácií starosta informoval o skutočnosti, že Obec 

Ovčiarsko bola v prvom kole úspešná pri žiadosti o získanie dotácie na vybudovanie 

kamerového systému, spomedzi 37 podaných žiadostí v regióne bolo šesť posunutých na 

ďalšie posudzovanie, v súčasnosti je táto žiadosť na posudzovaní v Bratislave. Žiadosť 

o dotáciu na siete a hliníkové bránky bola odovzdaná poskytovateľovi a zatiaľ nie sú 

k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

 

Prebehla diskusia o dotáciách, ktoré v regióne poskytuje pre účely podpory športu Kia, 

poslanec OZ Rastislav Vršanský informoval o možnosti uchádzať sa o dotáciu Žilinského 

samosprávneho kraja napríklad na účely opravy kaplnky. 

 

Poslanec  OZ Jozef Hasko požiadal o informáciu ako v súčasnosti pokračuje komunikácia 

medzi lokalitou Lány a stavebným úradom, starosta informoval, že stavebný úrad je 

informovaný o tom, že združenie majiteľov pozemkov sa zhodlo na zástupcovi p. Kuricovej 

a stavebný úrad by teda mal komunikovať najmä priamo s pani Kuricovou.  

 

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):   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov  

Hlasovali za (menovite):                   7 poslancov – Juraj Čillík,  Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD.  

   Ing. Ľuboš Tóth, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 16 -  Záver 
            Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:34 h. 

 

 

V Ovčiarsku, 03.05.2019 

Zapísal: Ľuboš Tóth 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obe                                                               

 

 

 

 

                 

                                                                        

Overovatelia zápisnice: Monika Habáňová       ________________________ 

 

    Ľuboš Ballay   ________________________ 

 


