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Zápisnica 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 14.06.2019 

 

 
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 fasády na Dome cirkevných obradov v Ovčiarsku 

a schválenie finančných prostriedkov so zapracovaním do rozpočtového opatrenia č. 7/2019 

5. Výber ponuky na realizáciu kuchynky v kultúrnom dome 

6. Nájomná zmluva na obslužnú komunikáciu pre realizáciu protihlukovej steny 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko k návrhu Záverečného účtu obce 

Ovčiarsko za rok 2018 

8. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018 

9. Schválenie Záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2018 

10. Výročná správa obce Ovčiarsko za rok 2018 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 2. polrok 2019 

12. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 v kompetencii starostu obce a návrh na zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 7/2019 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov 

15. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 18.15 h starosta obce 

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

Lamoša. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní štyria 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 

Rastislava Vršanského a Bc. Jozefa Haska. 

 

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 Rastislav Vršanský a Bc. Jozef Hasko za overovateľov zápisnice. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – 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 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 7. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – 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. 

 

Po schválení návrhu programu rokovania starosta opäť požiadal o poslancov OZ o doplnenie 

alebo úpravu programu zasadnutia. Keďže poslanci OZ nepredniesli návrhy na doplnenie 

a úpravu programu rokovania OZ, starosta pristúpil k ďalšiemu bodu. 

 

K bodu 4 – Výber cenovej ponuky na rekonštrukciu fasády na Dome cirkevných 

obradov v Ovčiarsku a schválenie finančných prostriedkov so zapracovaním do 

rozpočtového opatrenia č. 7/2019 
 

Starosta poslancov OZ informoval že získavanie ponúk na rekonštrukciu fasády na Dome 

cirkevných obradov prebehlo aj v súlade s ich požiadavkami a tiež boli informovaní 

o získavaní cenových ponúk. Zároveň predložil poslancom OZ prijaté cenové ponuky v počte 

3 ks v uzavretých obálkach a doplnil, že približne mesiac bola zverejnená informácia 

o získavaní ponúk a oslovil 17 firiem. 

 

Následne prebehla diskusia k obdržaným cenovým ponukám, pri ktorej poslanci OZ 

skonštatovali, že všetky cenové ponuky sú v súlade s podmienkami zadanými obcou vo 

výzve. Pred rozhodnutím o výbere cenovej ponuky starosta poprosil poslancov OZ 

o spoluprácu a o upozornenie v prípade zistenia nedostatkov pri zhotovení objednaného diela. 

 

Po ukončení diskusie starosta požiadal poslancov OZ o návrh cenovej ponuky, ktorá je 

najvýhodnejšia a predniesol návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko odporúča starostovi obce Ovčiarsko prijatie cenovej 

ponuky spoločnosti SVL s.r.o. v sume 15.279 € s DPH a zapracovanie tejto sumy do 

rozpočtového opatrenia č. 7/2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – 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 – Výber ponuky na realizáciu kuchynky v kultúrnom dome 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ ponuky na realizáciu kuchynky v kultúrnom dome 

spolu s vizualizáciou a informoval, že rekonštrukciou kuchynky sa zároveň odstránia 

nedostatky zistené revíziami. 

 

Následne prebehla diskusia o návrhu kuchynky, pri ktorej sa diskutovalo o možnostiach 

zostavenia linky v kuchynke a rozsahu jej výbavy, s ohľadom na budúce využitie. 

 

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko odporúča starostovi obce Ovčiarsko prijatie cenovej 

ponuky spoločnosti TRENDY NÁBYTOK, s.r.o. s cenou linky v sume 6.010,80 € s DPH a s 

cenou spotrebičov v sume 2.191,00 € s DPH podľa rozpisu v cenovej ponuke. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay, Monika Habáňová  

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – 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. 

 

Po uzavretí bodu rokovania starosta požiadal poslancov OZ o možnosť prerokovať 

požiadavku prítomných občanov. Poslanci OZ súhlasili a následne starosta odovzdal slovo p. 

Škrkovi, ktorý predniesol sťažnosť na prevádzkovanie baru a terasy baru v blízkosti jeho 

rodinného domu po 22 hod. P. Kršík následne podal vysvetlenie k sťažnosti, ospravedlnil sa 

za občasné problémy s niektorými hosťami baru. Následne prebehla diskusia o možnostiach 

riešenia vzniknutej situácie a umiestnenia terasy, ktorej výsledkom bola dohoda o uzavretí 

bočných dverí po 21:30 a snaha zachovať nočný pokoj. 

 

Poslankyňa Monika Habáňová prišla o 21:29. 
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K bodu 6 – Nájomná zmluva na obslužnú komunikáciu pre realizáciu protihlukovej 

steny 

 

Starosta obce odovzdal poslancom OZ dokumenty týkajúce sa navrhovaného nájomného 

vzťahu. Následne prebehla diskusia, pri ktorej si poslanci OZ vyjasnili polohu pozemkov, 

ktoré sú predmetom návrhu nájomnej zmluvy a podmienky návrhu nájomnej zmluvy. Po 

ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko súhlasí s prenájmom parcely KN-E č. 627 o výmere 

23 m2 vo vlastníctve obce Ovčiarsko v zmysle predloženej nájomnej zmluvy: Nájomná 

zmluva č. 30201/NZ-163/2019/Ovčiarsko/166/Sl. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko k návrhu 

Záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2018 

 

Starosta obce po otvorení bodu rokovania odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi, ktorý 

oboznámil OZ so znením odborného stanoviska, navrhol poslancom OZ schválenie 

Záverečného účtu obce bez výhrad a poďakoval zamestnankyniam Obecného úradu za to, že 

pripravili všetky dokumenty týkajúce sa finančného uzavretia roku 2018 a poskytli mu ich 

s „nádherným“ časovým predstihom. Poslanci OZ nepredniesli príspevky k diskusii 

k odbornému stanovisku Hlavného kontrolóra a starosta predniesol návrh uznesenia na 

hlasovania:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ovčiarsko za rok 2018. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8 – Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018 
 

Po otvorení bodu rokovania prebehla krátka diskusia, pri ktorej starosta informoval OZ, že 

audit účtovnej závierky za rok 2018 vykonala p. Blažeková a poslanci OZ diskutovali o 
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obsahu predloženého výroku audítora. Po skončení diskusie starosta a predniesol návrh 

uznesenia na hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie správu z auditu účtovnej závierky 

za rok 2018. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9 - Schválenie Záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2018 

 

Starosta otvoril bod rokovania, pripomenul, že Hlavný kontrolór v odbornom stanovisku 

skonštatoval, že bola dodržaná platná legislatíva a hospodárenie obce za rok 2018 sa skončilo 

prebytkom. Následne prebehla diskusia, v ktorej poslanci OZ diskutovali o pravidlách 

rozpočtového hospodárenia a zároveň aj o potrebe užitočného nakladania s prostriedkami 

obce a účelného vynakladania obecných financií. Po skončení diskusie starosta predniesol 

návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje  

a)   záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Ovčiarsko bez výhrad. 

b)   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

      78 340,17 €. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10 – Výročná správa obce Ovčiarsko za rok 2018 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, konštatoval, že poslanci OZ dostali výročnú správu obce 

e-mailom a otvoril diskusiu, v ktorej poslanec Peter Palko požiadal o informácie o stave 

súdneho sporu s firmou Ferosta. Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia na 

hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie Výročnú správu Obce Ovčiarsko za 

rok 2018. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 

2. polrok 2019 

 

Starosta otvoril bod rokovania a odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi, ktorý predniesol 

poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti a pripomenul, že OZ môže Hlavného 

kontrolóra poveriť vykonaním konkrétnych kontrolných činností. Starosta následne doplnil, 

že tiež uvíta návrhy na vykonanie konkrétnych kontrol, je pripravený odpovedať na otázky 

a poskytnúť všetky dokumenty ak by mal niekto pochybnosti o konaniach obecného úradu. Po 

ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Ovčiarsko na 2. polrok 2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 v kompetencii starostu obce a návrh na 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 

 

Starosta obce informoval o rozpočtovom opatrení č. 6/2019 v kompetencii starostu, kde 

starosta predniesol informáciu o jeho obsahu. Následne po krátkej diskusii starosta predniesol 

a vysvetlil poslancom OZ jednotlivé položky návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2019. 

V diskusii k návrhu rozpočtového opatrenia č. 7/2019 starosta doplnil informáciu 

o pripravenom článku pre miestne periodikum pri príležitosti okrúhleho výročia obce. 

Následne poslancov OZ informoval, že v maximálnom možnom rozsahu navrhuje čerpanie 

prostriedkov bežného obdobia a navrhuje využívať rezervný fond len v úplne nevyhnutnom 

rozsahu. Po ukončení diskusie požiadal starosta poslancov OZ o hlasovaní k návrhu 

uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko 

a) berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2019 v kompetencii starostu obce, 

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019 vrátane zapracovania sumy 15.279 € s DPH 

na rekonštrukciu fasády na Dome cirkevných obradov v Ovčiarsku. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13 – Rôzne 

 

K bodu rôzne starosta predniesol: 

- informáciu o konaní rodičovského združenia v MŠ, 

- informáciu o povolení na výrub dreva na Jánsku vatru, 

- informáciu o priebehu úprav a schvaľovania návrhu nového územného plánu obce. 

Poslancom OZ predniesol informácie o návrhu postupu pri schvaľovaní návrhu 

nového územného plánu obce a o následnom schválení dodatku k novému územnému 

plánu obce, ktoré dostal od p. Buriana a požiadal poslancov o súhlas s navrhovaným 

konaním pri schvaľovaní nového územného plánu obce pri hlasovaní v budúcnosti. 

Zdôraznil, že naďalej navrhuje a požaduje od prípadných developerov v obci 

vybudovanie inžinierskych sietí v ich projektoch v plnom rozsahu s cieľom predísť 

opakovaniu sporov, s ktorými už obec Ovčiarsko má skúsenosti.  

- informáciu o potrebe zakúpiť farebnú kopírku pre obec, navrhuje jednoduchú kopírku 

vyhovujúcu potrebám obce. 

- k situácii na ceste na Priedevsie uviedol informáciu, že približne v polovičnom 

rozsahu cestá patrí súkromným majiteľom. Informoval o skutočnosti, že vstúpil do 

rokovaní so súkromnými majiteľmi s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodnú dohodu. 

- informáciu, že práce na rekonštrukcii MŠ sa začne v posledný týždeň školského roka 

v rozsahu podľa možností tak, aby neboli ohrozené deti a požiadal poslancov, aby 

informovali ak uvidia na rekonštrukčných prácach nedostatky, 

- informáciu o e-mailovej požiadavke p. Hirjakovej o odstránenie čiernej skládky na 

lesnom chodníku smerom na Hradisko, 

- informácie k príprave Jánskej vatry, Obecných hodov a Dňa detí. Na túto tému 

následne prebehla diskusia, ktorej výsledkom bola dohoda na organizácii kultúrnych 

akcií a dohoda o rozdelení úloh pri pomoci organizovania týchto kultúrnych akcií. 

 

Po vyčerpaní náplne k tomuto bodu rokovania starosta predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, 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 14 – Interpelácie poslancov 

 

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

 

Poslanec Peter Palko sa pýtal, či je možné osadiť spomaľovače na obecných cestách. Starosta 

odpovedal, že má tento úmysel a vymenoval lokality, kde považuje za potrebné spomaľovače 

inštalovať. 

 

Poslanci OZ ďalej informovali o nesvietiacich lampách verejného osvetlenia a požiadali 

o zabezpečenie nápravy. Starosta súhlasil a odpovedal, že zabezpečí nápravu. 

 

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): 5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth, 

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Juraj Čillík, Ľuboš Ballay  

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth,       

Rastislav Vršanský, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 15 -  Záver 
 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie 

OZ bolo ukončené o 23:13 h. 

 

 

V Ovčiarsku, 14.06.2019 

Zapísal: Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obe                                                               

 

 

                 

                                                                        

Overovatelia zápisnice: Rastislav Vršanský      ________________________ 

 

    Bc. Jozef Hasko  ________________________ 

 


