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_________________________________________________________________________________________
Materiály na zasadnutie OZ v Ovčiarsku konaného dňa 23.03.2017:
1. Pozvánka
2. Podmienky prenájmu miestnej komunikácie k "Obytnej zóne Slnečná stráň"
3. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku - Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov
5. Čiernobiele multifunkčné kancelárske zariadenie.
Viď príloha
_______________________________________________________________________________________
Materiály na zasadnutie OZ v Ovčiarsku konaného dňa 13.02.2017:
1. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
2. Informatívna správa HK o výsledkoch kontroly vykonanej na základe uznesenia OZ č. 95/2016
3. Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
- Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky od NDS,
a.s. SO 804-00 prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko - trasa 804, zmena rozsahu o trasu 804 B
bola zaslaná v materiáloch na zasadnutie, ktoré sa konalo dňa 14.12.2016 - tento bod bol vylúčený z návrhu
programu predloženého starostkou obce poslancom Bc. Haskom
Viď. príloha
_________________________________________________________________________________________
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ v Ovčiarsku konaného dňa 13.02.2017
Viď. príloha
_________________________________________________________________________________________
Pre Bc. Haska - zapisovateľa zasadnutia OZ:
Dôvody nepodpísania Zápisnice z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 09.01.2017:
Viď. príloha
_________________________________________________________________________________________
Odkaz pre poslancov Bc. Haska a Schmiegera:
Žiadam, aby ste sa v priebehu dňa 01.02.2017 dostavili na Obecný úrad Ovčiarsko v súvislosti s opravou zvona na
DCO Ovčiarsko.
Ďakujem!
V Ovčiarsku dňa 30.01.2017
Darina Ninisová
starostka obce
telefonický kontakt - 0905597983

_________________________________________________________________________________________
Dobrý deň,
vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné predložiť na schválenie OZ Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014 - zákonom
stanovená povinnosť prijať toto VZN do 31.01. v kalendárnom roku a Zadanie pre ÚPN-O Ovčiarsko - príloha žiadosti
o dotáciu na ÚPN-O zvolávam zasadnutie OZ na deň 09.01.2017 o 17.00 h. V prílohe zasielam:
1. Pozvánka na 1. zasadnutie OZ Obce Ovčiarsko
2. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014
3. Zadanie pre ÚPN-O Ovčiarsko
4. Správa k vyhodnoteniu pripomienkového konania a postupu obstarávania zadania pre ÚPN-O Ovčiarsko
5. Návrh Uznesenia k Zadaniu pre ÚPN-O Ovčiarsko
6. Návrh Uznesenia k Žiadosti o dotáciu na ÚPN-O Ovčiarsko.
S pozdravom
Darina Ninisová
starostka obce
telefonický kontakt - 0905597983
_______________________________________________________________________________________
Správa pre zapisovateľa zasadnutia OZ zo dňa 09.11.2017 Bc. Jozefa Haska určeného starostkou obce:
Prosím o zaslanie:
- číslo uznesenia, ktorým sa schvaľovalo Zadanie pre Územný plán Obce Ovčiarsko dňa 09.01.2017
- číslo uznesenia, ktorým sa schvaľoval Záväzok Obce Ovčiarsko ukončiť obstarávanie a schvaľovanie ÚPN-O
Ovčiarsko.
Tieto údaje prosím oznámiť ihneď, pretože výpisy uznesení sú potrebné ako podklady k Žiadosti o dotáciu o ﬁnančný
príspevok na ÚPN-O. Ďakujem!
V Ovčiarsku dňa 11.01.2016
Ninisová D.
_________________________________________________________________________________________

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 09.01.2017
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014
Zadanie pre ÚPN-O Ovčiarsko-dopracovane
Správa-zadanie pre ÚPN-O Ovčiarsko
Návrh uznesenia k Zadaniu pre ÚPN-O Ovčiarsko
Návrh uznesenia k Žiadosti o dotáciu na ÚPN-O Ovčiarsko
Uznesenie č. 1 - 12/2017 z 1. zasadnutia OZ obce Ovčiarsko zo dňa 09.01.2017
Dôvody nepodpisania zapisnice - 09 01.2017
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.02.2017
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
Informatívna správa HK o výsledkoch kontroly vykonanej na základe uznesenia č. 95/2016
Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
NÁVR VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Čiernobiele multifunkčné kancelárske zariadenie
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Podmienky prenájmu miestnej komunikácie k "Obytnej zóne Slnečná stráň"

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ obce Ovčiarsko dňa 23.03.2017
Návrh na vydanie platobného rozkazu
Uznesenie - Ferosta
Úprava rozpočtu č. 6/2017 - návrh
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ obce Ovčiarsko dňa 28.03.2017

