
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

Ovčiarsko, konaného  dňa  10.12.2014 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Štátna hymna  

2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných 15.11.2014 

5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostky Obce Ovčiarsko, zloženie 

           sľubu novozvolenej starostky Obce Ovčiarsko 

6. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

            Obce Ovčiarsko, zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

            Obce Ovčiarsko 

7. Vystúpenie novozvolenej starostky Obce Ovčiarsko Dariny Ninisovej 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

           Ovčiarsko 

9.  Voľba pracovných komisií  - mandátová komisia  

                                      -  volebná komisia  

                                      -  návrhová komisia 

10. Overenie platnosti voľby starostky a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostky obce 

12. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva   

13. Zastupovanie starostky 

14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného  

            zastupiteľstva 

15. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ 

16. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2015 

17. Schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne   

      odpady a drobné stavebné odpady 

18. Diskusia 

19. Návrh uznesení 

20. Záver 

 

1. Štátna hymna 

 

2.  Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  otvorila p. 

Darina Ninisová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných, hostí,  poslancov OZ 

volebného obdobia 2010 – 2014,  poslancov  novozvoleného obdobia 2014-2018, 

predsedkyňu miestnej volebnej komisie a hlavnú kontrolórku obce. Konštatovala, že 

ustanovujúce zasadnutie OZ je uznášania schopné. Počet prítomných poslancov je  6,  

ospravedlnený poslanec: p. Ľuboš Ballay. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ viedla 

starostka obce. 

 



3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka obce p. Darina Ninisová určila za  zapisovateľku p. Máriu Isteníkovú a za 

overovateľov p. Ing. Ľuboša Tótha a p. Ervína Schmiegera.  

OZ určilo  zapisovateľku a overovateľov zápisnice. 

 

4.Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných 15.11.2014 

Starostka obce požiadala predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby predniesla správu 

o výsledkoch volieb na starostu obce Ovčiarsko a na poslancov obecného zastupiteľstva Obce 

Ovčiarsko.  Predsedníčka miestnej volebnej komisie  p. Mária Isteníková predniesla správu 

o výsledkoch volieb na starostu Obce Ovčiarsko a na poslancov Obecného zastupiteľstva  

Obce Ovčiarsko. 

OZ zobralo na vedomie správu o výsledkoch volieb na starostku  a na poslancov Obce 

Ovčiarsko.  

 

5.Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostky Obce Ovčiarsko, zloženie 

    sľubu novozvolenej starostky Obce Ovčiarsko 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie  odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenej 

starostke obce p. Darine Ninisovej. Zložením sľubu a podpisom pod text sľubu na osobitnom 

tlačive starostka obce dňom 10.12.2014 začína nové funkčné obdobie.  

OZ konštatovalo, že predsedníčka MVK odovzdala Osvedčenie za starostku obce p.  Darine 

Ninisovej a novozvolená starostka zložila sľub starostky obce. 

 

6. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

    Obce Ovčiarsko, zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

    Obce Ovčiarsko 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie  odovzdala osvedčenie o zvolení novozvoleným 

poslancom OZ. Text sľubu prečítala starostka obce a novozvolení poslanci Juraj Čillík, 

Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth 

svojím popisom potvrdili sľub poslanca na osobitnom tlačive. Poslanec Ľuboš Ballay sa 

ospravedlnil z neúčasti na ustanovujúcom zasadnutí OZ a sľub podpíše na najbližšom 

zasadnutí OZ.  

OZ konštatovalo, že predsedníčka MVK odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslancov  

a novozvolení poslanci zložili sľub za poslanca OZ. 

 

7. Vystúpenie novozvolenej starostky Obce Ovčiarsko Dariny Ninisovej 

Vo svojom vystúpení starostka obce poďakovala všetkým občanom, ktorí jej odovzdali hlas 

vo voľbách za ich podporu. Jej cieľom v ďalšom období bude naďalej zodpovedne a čestne 

pristupovať k úlohám a povinnostiam spolu s novozvolenými poslancami OZ, do spolupráce 

by chcela zapojiť vo väčšej  miere občanov,  podnikateľov a živnostníkov obce.  

Zároveň novozvoleným poslancom zagratulovala a popriala im veľa zdravia, šťastia a síl pri 

plnení úloh v samospráve.  

OZ zobralo na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky. 

 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

    Ovčiarsko 

Starostka obce predložila návrh programu zasadnutia, vyzvala poslancov OZ na zmenu alebo 

doplnenie návrhu programu zasadnutia. Na návrh starostky obce doplniť program OZ o bod 

18. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na I. polrok 

2015.  Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu 



rokovania zo strany poslancov, starostka obce dala hlasovať o schválení programu zasadnutia 

OZ ako celku s doplňujúcim návrhom o bod 18, ostatné body programu postupne prečíslovať.  

OZ schválilo program ustanovujúceho zasadnutia OZ ako celku s doplňujúcim návrhom. 

 

9.  Voľba pracovných komisií  - mandátová komisia  

                                  -  volebná komisia  

                                  -  návrhová komisia 

 

Starostka obce navrhla do komisie mandátovej, volebnej a návrhovej Juraja Čillíka, Ľuboša 

Hofericu a Bc. Jozefa Hasku. Za predsedu navrhla Juraja Čillíka.  

OZ zvolilo predsedu a členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. 

 

10.Overenie platnosti voľby starostky a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

Starostka obce informovala prítomných o úlohe mandátovej komisie, ktorá preveruje 

osvedčenie o zvolení starostu obce a osvedčenia o zvolení za poslancov obce,  preveruje 

vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciou uvedenou v § 13 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 5  ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov a o zlučiteľnosti funkcie poslancov OZ s funkciou uvedenou v § 11 ods. 

2 z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Predseda mandátovej komisie Juraj Čillík   predniesol správu  mandátovej komisie 

z 10.12.2014 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov z 10.12.2014. 

OZ zobralo na vedomie  správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostky 

a poslancov a o zlučiteľnosti ich funkcií..  

 

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostky    

      obce 

Starostka obce navrhla do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostky 

obce  Juraja Čillíka, Moniku Habáňovú a Ing. Ľuboša Tótha. Za predsedu navrhla Ing. Ľuboša 

Tótha. Zvolenie komisie stanovuje zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

OZ zvolilo   predsedu a členov  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

starostu obce.  

 

  

12. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva   

Starostka obce  informovala  zasadnutie OZ, že v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení,  OZ môže zriaďovať komisie ako stále dočasné poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány. Obec Ovčiarsko má vypracovaný Štatút Obce Ovčiarsko, ktorým sú 

stanovené komisie: l. finančná a školstva, 2. kultúrno-športová, mládeže a dôchodcov, 3. 

stavebná, ŽP a sťažností. Starostka obce  navrhla premenovať a doplniť komisie a zároveň 

navrhla obsadenie komisií: 

Do komisie finančnej: Ing. Ľuboša Tótha, Ing. Danielu Hofericovú, Ing. Evu Puchalovú                                            

Do komisie kultúrno-školskej: Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Bc. Zuzana Turčeková 

Do komisie športovej: Juraj Čillík, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský 

Do komisie životného prostredia a výstavby: Ervín Schmieger, Bc. Jozef Hasko, Bc. Adriana  

                                                                        Hirjaková, Ing. Pavol Pončák, Rastislav Kurek 

Do komisie na prešetrenie sťažností: Ervín Schmieger, Ľuboš Ballay, Bc. Jozef Hasko,                 

                                                            náhradník Monika Habáňová,  



 

K prednesenému návrhu starostky obce diskutoval poslanec Bc. Jozef Hasko. Navrhoval , aby 

bola daná možnosť  sa prihlásiť do komisií z radov občanov obce, zverejniť, prípadne 

vyhlásiť, že majú občania možnosť pracovať v navrhovaných komisiách. Starostka obce 

oslovila občanov s odborným zameraním, ktorí by mali záujem pracovať v navrhovaných 

komisiách. Po diskusii sa poslanci OZ dohodli, že na dnešnom zasadnutí budú schvaľovať len 

predsedov komisií,  poveria predsedov aby na ďalšie zasadnutie OZ navrhli členov komisií 

z radov poslancov OZ a občanov obce a vypracovali návrh plánu  činnosti komisií. 

OZ  zvolilo predsedov komisií a poverilo predsedov komisií vypracovaním plánu ich činnosti  

a návrhom členov  komisií z radov poslancov OZ a občanov obce. 

 

13. Zastupovanie starostky 

Starostka obce informovala, že zástupcu starostu obce na celé funkčné obdobie poverí na 

najbližšom zasadnutí OZ. Zákon č. 359/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13b ods. 1 stanovuje 

poveriť zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu. 

OZ zobralo na vedomie informáciu starostky obce, že zástupcu starostky obce poverí na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

 

14.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného  

       zastupiteľstva 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že v prípade ak starosta nezvolá zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva a zástupca nie je prítomný, zvolá a zasadnutie vedie poslanec 

poverený obecným zastupiteľstvom v zmysle § 12 ods. 1,3,6 zákona o obecnom zriadení. 

Starostka navrhla poslanca Ľuboša Hofericu.  

OZ poverilo poslanca OZ na zvolávanie a vedenie zasadnutí OZ. 

 

15. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ 

Starostka obce informovala poslancov  OZ, že do  Rady školy pri Materskej škole  boli 

delegovaní v minulom volebnom období 2  zástupcovia zriaďovateľa MŠ – Michal Galček 

a Bc. Jozef Hasko. Navrhla ich ponechať s tým, že Bc. Jozef Hasko je delegovaný ako 

poslanec OZ a Michal Galček je delegovaný ako občan obce v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 

a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov.   

OZ delegovalo navrhovaných zástupcov obce do Rady školy pri MŠ. 

 

16. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2015 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že podľa zákona o obecnom zriadení OZ zasadá 

podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Podala návrh, aby sa zasadnutia OZ 

zvolávali  raz za dva mesiace  a to stredy o 17.30 h. 

Poslanci OZ namietli návrh starostky   a navrhli, aby zasadnutia OZ  boli zvolávané vždy 

v piatok o 17.30 h v druhom alebo treťom týždni kalendárneho mesiaca. 

OZ  schválilo pracovný kalendár OZ na rok 2015  v zmysle návrhu poslancov OZ. 

 

17. Schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne   

      odpady a drobné stavebné odpady 

Starostka obce predložila na schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN bolo vyvesené na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke  15 dní  a neboli  prijaté žiadne pripomienky. 

OZ schválilo  VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 



18.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na I. polrok  

       2015 

P. Ing. Elena Šuteková, hlavná kontrolórka obce Ovčiarsko predniesla  Návrh plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na www. 

stránke obce Ovčiarsko a neboli prijaté žiadne pripomienky 

OZ  schválilo Plán kontrolnej činnosti HK Obce Ovčiarsko na 1. polrok 2015 a poverilo HK 

vykonať kontroly v zmysle schváleného plánu. 

 

19. Diskusia 

 

Aktuálne informácie p. Dariny Ninisovej, starostky obce: 

 Informovala  poslancov OZ o Rozhodnutí prezidenta SR z 27.11.2014 o vyhlásení 

referenda, ktoré sa bude konať  v sobotu 07. februára 2015. 

 V roku 2014 bola podaná žiadosť na  Úrad vlády SR, Splnomocnencovi vlády SR pre 

mládež a šport o poskytnutie dotácie na  projekt  Viacúčelový objekt Obecného 

futbalového klubu Ovčiarsko. Dňa 09.12.2014 bol doručený list, v ktorom nás 

informovali, že komisia, ktorá posudzovala predložené projekty, neodporúča  našu žiadosť 

na pridelenie dotácie. 

 Nájomná zmluva na parcelu, ktorá sa bude využívať pri stavbe diaľnice D1 Hričovské  

Podhradie – Lietavská v k.ú. predložené na podpis Národnou diaľničnou spoločnosťou, 

a.s. Bratislava: 

      Nájomná zmluva č. 30201/NZ-298/2014/Bi/166/Sl na dočasný nájom a to od  16.9.2014    

      do  15.09.2015, výška náhrady 3,86 €. 

 

OZ zobralo na vedomie informácie starostky obce a schválilo v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce v zmysle predloženej nájomnej zmluvy. 

 

20. Návrh uznesení 
 

20. Záver 
            Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h. 

 

 

V Ovčiarsku, 10.12.2014 

Zapísala: Mária Isteníková 

 

 

 

 

             Darina Ninisová                                                                                 

                                                                                       starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Ľuboš Tóth                ...................................... 

                      

                         Ervín Schmieger               ......................................             


