
Uznesenia č.  41 –  48/2014 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  

zo dňa 31.10.2014 

 

  
Uznesenie č.  41/2014 
K bodu rokovania  OZ  č. 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  

1. volí 
a) návrhovú  komisiu v zložení: p. Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek    

b) za overovateľov zápisnice: p. Michal Galček, p. Jaroslav Galbavý    

                                                                        

Uznesenie č.  42/2014 

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.  43/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 

01.08.2014 

Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 

1.  berie na vedomie 
     a) správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 01.08.2014. 

 

Uznesenie č.  44/2014 
K bodu rokovania OZ č. 6. Úprava rozpočtu za rok 2014 - Rozpočtové opatrenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1.  schvaľuje 

     a) 4. úpravu  rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014 zo dňa  

        31.10.2014  

 

Uznesenie č. 45/2014 
K bodu rokovania OZ 7. Návrh rozpočtu na rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1.  berie na vedomie  

     a) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k dokumentu Rozpočet obce Ovčiarsko na roky  

         2015 – 2017.  

 

2.  schvaľuje 

     a) V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

          samosprávy neuplatňovanie programu obce – teda ani Programového rozpočtu pre rok  

          2015. 

     b) Rozpočet obce Ovčiarsko na rok 2015. 

 

3.  berie na vedomie 

     a) Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017. 

 

 



Uznesenie č. 46/2014 
K bodu rokovania  8.  Žiadosť o spracovanie Zmeny a Doplnku ÚPN-O Ovčiarsko k 

zámeru rozšírenia obytných plôch IBV na parc. č. E-KN 373 o výmere 10 007 m² 

vedeného na LV č. 260 v k.ú. Ovčiarsko 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1. prerokovalo 

a) Žiadosť investora – Zámer zmeny a doplnenia Územného plánu  ÚPN-O Ovčiarsko – 

rozšírenie obytných plôch IBV na parc. č. E-KN 373 o výmere 10 007 m2 vedeného na 

LV č. 260 v k.ú. Ovčiarsko 

 

2. schvaľuje 

a) Zámer spracovať  Zmeny a Doplnku Územného plánu  ÚPN-O Ovčiarsko – rozšírenie 

obytných plôch IBV na parc. č. E-KN 373 o výmere 10 007 m2 vedeného na LV č. 

260 v k.ú. Ovčiarsko na náklady žiadateľa – investora 

b) Rešpektovať požiadavku plánovania dvojsmernej prístupovej  komunikácie k obytným 

objektom v riešenom  území 

 

3. poveruje 

a) Starostku obce pristúpiť k podpisu Zmluvy – Dohody o spracovaní ÚPN-O Ovčiarsko 

na náklady žiadateľa - investora 

 

Uznesenie č. 47/2014 
K bodu rokovania  9. Zhodnotenie volebného obdobia 2012-2014 od vyhlásenia nových 

volieb 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1.  berie na vedomie 

    a)  zhodnotenie volebného obdobia 2012 – 2014 od vyhlásenia nových volieb – prednesené  

         starostkou obce p. Darinou Ninisovou.  

 

Uznesenie č. 48/2014 

K bodu rokovania 11. Aktuálne informácie  

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

1. schvaľuje  

a)  v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko prenájom  

     nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ovčiarsko v zmysle predložených  

     nájomných  zmlúv : 

          1.  Nájomná zmluva č. 30201/NZ-039/2014/Ovčiarsko/166/Sl 

          2.  Nájomná zmluva č. 30201/NZ-040/2014/Ovčiarsko/166/Sl  

2.  poveruje starostku obce 
     a)  zvolať stretnutie zástupcov Agrodružstva Bánová a  poslancov na deň 11.11.2014    

         o 15.00    hod. vo veci  používania  obecnej  komunikácie č. 599/1 na zavážanie   

         obecnej   cesty  č. 599/2 Kjahnina. 

3.   berie na vedomie 

     a)  prednesené informácie starostky obce v bode programu Aktuálne informácie rokovania  

          OZ 

      

 

       

V Ovčiarsku 31.10.2014 

 

        Darina Ninisová 

         starostka obce   


