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Obec Ovčiarsko je monitorovaná
kamerovým systémom
24 hodín denne

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Ovčiarsko v rozsahu 1. polrok 2022
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Ovčiarsko ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Európske hlavné mesto kultúry 2026 , Kandidátske mesto - Žilina Beskydy 2026
Oznámenie o strategickom dokumente - "Nízkouhlíková stratégia ŽSK na roky 2020 -2030
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - "Rozšírenie vodovodu, Ovčiarsko" - situačné umiestnenie stavby
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - "Rozšírenie vodovodu, Ovčiarsko"
Informácie pre vlastníkov lesov - urbariát - v obci Ovčiarsko
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a
doplnok č. 2"
Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu
Informácia k dotáciám na stravu od 1.8.2021
VÝZVA - LESY SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o
navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
VZN - Žilinský samosprávny kraj - zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca
Gessaya
Oznam - očkovanie obyvateľov formou výjazdového tímu VÚC Žilina
ROZHODNUTIE - Okresný úrad ŽILINA č. OU-ZA-OSZP3-2021/006742-005/Grf - predĺženie vodovod. vetvy
Separovaný zber na rok 2021 - vývozy
Novoročný príhovor 2021.pdf
Vianočné prianie starostu obce, poslancov OZ a zamestnancov OcÚ v Ovčiarsku
Žiadosť o súčinnosť - informovanie chovateľov ošípaných
Oznámenie o zámere odpredať obecný nehnuteľný majetok
"Zámer prenajať obecný majetok formou priameho prenájmu"
Zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce
Správa o hodnotení strateg. dokumentu DOPLNOK - "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility
Žilinského samosprávneho kraja" - žiadosť o stanovisko. Do oznámenia je možné nahliadnuť denne v úradných
hodinách OcÚ Ovčiarsko

OZNAM o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne - Geodetický a kartograﬁcký ústav Bratislava
Plagát - Potvrdenia a výpisy - v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z
Výzva seniorom
Žiadosť o súčinnosť - povinnosť občanov o registrácii chovu čo i len jedného kusu ošípanej
Triedenie odpadu - plagát
Prebytky občanov miest a obcí Slovenska
Považské múzeum v Žiline prijme dary, ktoré dokumentujú dobu po 70-té roky 20. storočia
Informačný leták - zber triedeného odpadu
Oznam SPP distribúcia, a.s. o prípadoch zavádzania obyvateľov slovenských miest a obcí zo strany súkromných
spoločností
RADY SENIOROM ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov
Zber použitého oleja
Oznam pre občanov o triedení odpadov

