
Uznesenia č.  49 –  54/2014 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  

zo dňa 21.11.2014 

 

  
Uznesenie č.  49/2014 
K bodu rokovania  OZ  č. 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  

1. volí 
a) návrhovú  komisiu v zložení:  p. Michal Galček, p. Lukáš Adamčík   

b) za overovateľov zápisnice:  p. Bc. Jozef Hasko, p. Jaroslav Galbavý   

                                                                        

Uznesenie č.  50/2014 

K bodu rokovania OZ  č. 4  Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  

1. schvaľuje 
a)  Program rokovania OZ podľa predloženého návrhu bez doplňujúcich 

a pozmeňujúcich návrhov.   

 

Uznesenie č.  51/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 

31.10.2014 

Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 

1.  berie na vedomie 
     a) Správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.10.2014. 

 

Uznesenie č. 52/2014 
K bodu rokovania OZ č. 6. Návrh VZN č. 6/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze 

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1. ruší 

    a)  VZN č. 5/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej  

          nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní  

          obsahu žúmp. 

2.  schvaľuje 

     a)  VZN č. 6/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej  

           nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní  

          obsahu žúmp. 

 

Uznesenie č. 53/2014 
K bodu rokovania OZ č. 7. Udelenie ďakovných listov za aktívnu prácu, za riadne plnenie 

svojich povinností a významný podiel na rozvoji obce vo volebnom období od roku 2012 

až 2014  starostkou  obce 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1. berie na vedomie 

      a) Udelenie ďakovných listov za aktívnu prácu, za riadne plnenie svojich povinností a  

          významný podiel na rozvoji obce vo volebnom období od roku 2012 až 2014 starostkou       

          obce poslancom OZ a zamestnancom obce. 

 



Uznesenie č. 54/2014 

K bodu rokovania 8. Aktuálne informácie  

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1. schvaľuje  

a) Pre starostku obce možnosť upraviť rozpočet  ku koncu  rozpočtového obdobia tak, 

aby neboli prekročené jednotlivé položky ekonomickej, finančnej a rozpočtovej 

klasifikácie.  

b) V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Ovčiarsko predaj drevnej hmoty 

– topoľov v množstve 52,82 m3 v celkovej hodnote  950,76  € na parc. č. 599/1. 

2.   berie na vedomie 

      a) informáciu starostky obce o plánovanom kultúrnom podujatí MIKULÁŠ – 13.12.2014   

          o  14.00 hodine pre deti s trvalým pobytom v obci vo veku od 0 do 12 rokov, balíček  

          v hodnote  3,- €. 

      

 

 

 

       

V Ovčiarsku 21.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Darina Ninisová 

                                                                                                starostka obce 


