
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa  

21.11.2014 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva 

4. Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.10.2014 

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 

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 

8. Aktuálne informácie 

9. Interpelácia poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku  otvorila p. Darina Ninisová, starostka obce. 

Privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom programu zasadnutia, 

konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnení 

poslanci: p. Radoslav Klimo,  p. Ing. Pavol Martinek. Rokovanie obecného zastupiteľstva 

viedla starostka obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa 
Starostka obce p. Darina Ninisová určila za  zapisovateľku p. Máriu Isteníkovú.  

 

3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Starostka obce p. Darina Ninisová navrhla do návrhovej komisie poslancov p. Michal Galček 

a p. Lukáš Adamčík,  za overovateľov zápisnice navrhla  p. Bc. Jozefa Hasku a p. Jaroslava 

Galbavého.   

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  

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

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

 

4.  Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania 
Starostka obce vyzvala poslancov OZ na zmenu alebo doplnenie návrhu programu zasadnutia. 

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.  

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  

schvaľuje 
program rokovania OZ podľa predloženého návrhu bez doplňujúcich a pozmeňujúcich 

návrhov.  

 

5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.10.2014 
P. Darina Ninisová, starostka obce vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 

31.10.2014: 

Uznesenie č. 46/2014, bod 3. a) 

Dohoda o spracovaní Zmeny a Doplnku ÚPN-O Ovčiarsko zatiaľ nebola predložená na 

podpis. Žiadateľovi bol odoslaný výpis z uznesenia č. 46/2014 zo dňa 31.10.2014. 

Uznesenie č. 48/2014, bod 2. a) 

Stretnutie zástupcov Agrodružstva Bánová a poslancov sa uskutočnilo 11.11.2014. Stretnutia 

sa zúčastnili p. Karol Cáder - predseda, p. Alojz Jurčík, p. Randová  za Agrodružstvo Bánová, 

p. Jaroslav Galbavý – poslanec, p. Darina Ninisová – starostka obce. Predmetom rokovania na 

ďalšom navrhovanom spoločnom rokovaní starostky obce a predsedu Agrodružstva Bánová 

v zimnom období  bude požiadavka obce o sprístupnení pozemkov  na zavážanie  miestnej 

komunikácie č. 599/2. 

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

berie na vedomie 
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.10.2014. 

 



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 

Starostka obce predložila na schválenie 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, ktoré bolo vyvesené 15 dní na www. 

stránke a na úradnej tabuli obce Ovčiarsko bez pripomienok. Pôvodné VZN č. 5/2014 bolo 

zrušené v zmysle  previerky  dodržiavania zákonnosti, ktorá bola vykonaná Okresnou 

prokuratúrou Žilina.  

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

ruší 

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. 

schvaľuje 

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. 

 

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 

Starostka obce  poďakovala všetkým prítomným za aktívnu prácu za celé volebné obdobie od 

roku 2012 až 2014 a odovzdala ďakovné listy.  

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

berie na vedomie 

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. 

 

 

 



8. Aktuálne informácie  

Aktuálne informácie p. Dariny Ninisovej, starostky obce: 

 Požiadala poslancov OZ o schválenie možnosti úpravy rozpočtových položiek ku koncu 

rozpočtového obdobia  tak, aby neboli prekročené jednotlivé  položky ekonomickej, 

finančnej a rozpočtovej klasifikácie. P. Bc. Jozef Hasko namietal možnosť úpravy 

rozpočtových položiek,  navrhol stav k 31.11.2014 uzavrieť doterajším OZ  a novozvolené 

OZ by schválilo úpravu rozpočtových položiek za december 2014. 

 Dňa 07.11.2014 bolo vydané rozhodnutie na výrub 33 ks  stromov – topoľov  popri 

miestnej   komunikácii parcela  č. 599/1 v k.ú. Ovčiarsko v areáli Agrodružstva Bánová,  

výrub stromov bol vykonaný v dňoch 13. a 14. 11.2014 a drevná hmota bola odpredaná 

firme LESOTRANS spol. s r.o. Žilina  v množstva 52,82 m3 v celkovej hodnote 950,76 €.  

Konáre po výrube budú spracované spol. BIO Timber Lietavská Lúčka za finančnú 

hodnotu. 

 MIKULÁŠ pre deti  s trvalým pobytom v obci vo veku od 0 do 12 rokov  sa uskutoční 

13.12.2014, t. j.  v sobotu o 14.00 hodine v sále Kultúrneho domu v Ovčiarsku. Balíček 

v hodnote 3,-- €. Návšteva Mikuláša  bude spojená s divadelným predstavením. 

Sponzorský príspevok na kultúrne podujatie MIKULÁŠ  od nášho občana p. Pavla 

Hofericu. 

Deťom bez trvalého pobytu  v Ovčiarsku možnosť odovzdania Mikulášskeho balíčka po 

zaplatení vo výške 3,- € za jeden balíček. Zakúpenie balíčka je potrebné nahlásiť do 

05.12.2014 na obecný úrad Ovčiarsko.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

schvaľuje  

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

neboli prekročené jednotlivé položky ekonomickej, finančnej a rozpočtovej klasifikácie.  

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             1  poslanec (Bc. Jozef Hasko) 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

schvaľuje  

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

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

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

 berie na vedomie 

 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,- €. 

 

 Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

 Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal    

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko,  Andrej Klimo)              

 Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal  

                                                         Galček,  Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo)                                                           

                proti (menovite):              0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):      0 poslancov 

    
11. Interpelácia  poslancov 
Starostka obce p. Darina Ninisová vyzvala poslancov OZ, aby predložili interpelácie. 

 

Poslanec p. Bc. Jozef Hasko 

 poukázal na to, že jeho príspevky prednesené na minulom zasadnutí OZ neboli 

zapisovateľkou zapracované do uznesenia, 

 informoval sa o zrealizovanom výrube stromov v časti BOKY,  

Starostka obce   odpovedala na prednesené otázky:  

 obsah uznesenia tvoria materiály a príspevky z rokovania OZ, o ktorých dá starosta 

hlasovať, všetky ostatné návrhy  a vyjadrenia sú zapracované v zápisnici zo zasadnutia 

OZ, ktorá je tiež zverejnená spolu s uznesením na web stránke obce. 

 na výrub stromov v časti Boky bolo vydané rozhodnutie na výrub stromov na súkromných 

pozemkoch, výrub bol zrealizovaný  a drevná hmota odobratá vlastníkmi. 

 

12.  Diskusia 
Diskusia sa nekonala. 

 

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

            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.10 h. 

 

 

V Ovčiarsku, 21.11.2014 

Zapísala: Mária Isteníková 

 

 

 

 

             Darina Ninisová                                                                                 

                                                                                       starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:   Bc. Jozef Hasko                ...................................... 

                      



                         Jaroslav Galbavý               ...................................... 

 

 
                                                                        

 


