
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa  

31.10.2014 

 
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 01.08.2014 

6. Úprava rozpočtu za rok 2014 - Rozpočtové opatrenie č. 4 

7. Návrh rozpočtu na rok 2015 

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 

9. Zhodnotenie volebného obdobia 2012-2014 od vyhlásenia nových volieb 

10. Aktuálne informácie 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. 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 sú 4 poslanci a OZ je uznášania schopné. 

Ospravedlnení poslanci: p. Andrej Klimo,  p. Radoslav Klimo a p. Lukáš Adamčík. 

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. Bc. Jozefa 

Hasku a Ing. Pavla Martinka, za overovateľov zápisnice navrhla  p. Michala Galčeka a p. 

Jaroslava Galbavého.   

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol  Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol  Martinek)                                                    

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

 

 



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):         4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    

                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 01.08.2014 
P. Darina Ninisová, starostka obce vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 

01.08.2014: 

Uznesenie č. 33/2014, bod 2) a) 

Ohliadka na obecnej ceste Kiahnina bola uskutočnená za prítomnosti zástupcov Združenia  

Ovčiarsko,  starostky obce a poslancov OZ p. Bc. Jozefa Haska, p. Jaroslava Galbavého, p. 

Ing. Pavla Martinka a p. Lukáša Adamčíka. Prítomní poslanci navrhli zrealizovať stretnutie so 

zástupcami Združenia Ovčiarsko na mieste samom. 

Uznesenie č. 35/2014, bod 3) a) 

Vyjadrenia k inžinierskym sieťam  na miestnej komunikácii Na Priedevsie  sa postupne 

realizujú – zamerania boli vykonané fa ORANGE, Slovak Telecom, SPP, SSE a v pondelok je 

ohlásený SEVAK. 

Uznesenie č. 35/2014, bod 3) b) 

Pozemok na parc. č. 577/2 v k. ú. Ovčiarsko –miestna komunikácia bol vytýčený. 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):        4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol  Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol  Martinek)                                                    

                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 01.08.2014. 

 

6. Úprava rozpočtu za rok 2014 - Rozpočtové opatrenie č. 4 

Ing. Ivana Knappová, ekonómka obce predložila na schválenie Zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4/2014 zo dňa 31.10.2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Rozpočtové príjmy 

boli navrhnuté upraviť na 185 353,81 € a rozpočtové výdavky boli navrhnuté upraviť na 

171 078,20 €. Predpokladaný prebytok rozpočtu vo výške 14 275,61 €.  



K úprave rozpočtu diskutovali poslanci OZ: P. Bc. Jozef Hasko  sa informoval či je možné 

hlasovať za úpravu rozpočtu za jednotlivé body alebo len ako celok, p. starostka mu 

vysvetlila, že je na poslancoch, či sa dohodnú, že budú hlasovať za jednotlivé body, alebo 

hlasovať za celok. P. Ing. Pavol Martinek sa informoval  k časti Príjmy – príjem z predaja 

drevnej hmoty, starostka vysvetlila, že sa jedná o výrub topoľov na miestnej komunikácii 

v areáli Agrodružstva Bánová, ďalej sa informoval k časti Výdavky – navýšenie položky 

Reprezentačné, starostka vysvetlila, že  táto položku je už skoro vyčerpaná, uhradené výdavky 

na Deň úcty k starším,  na ukončenie volebného obdobia je potrebné položku navýšiť. Ďalej 

sa informoval o  položku  Ozvučenie  Domu cirkevných obradov, starostka vysvetlila, že sa 

jedná o zakúpenie nových reproduktorov na DCO, jestvujúce sú zastaralé. 

P. Bc. Jozef Hasko nesúhlasil s vyfakturovanou čiastkou 327,- € za rekonštrukciu miestnej 

kaplnky, starostka obce mu celú záležitosť vysvetlila s tým, že práce na rekonštrukcii boli 

náročné, 3 x boli nanášané omietky a navyše bola vykonaná izolácia podlahy s poterom 

a s položením dlažby. Ďalej p.  Bc. Hasko  nesúhlasil s čerpaním Rezervného fondu na Bránu 

MŠ vo výške 700,– €, žiadal, aby poslanci boli dopredu oboznámení s návrhom projektu 

brány a kalkuláciou. P. starostka vysvetlila, že návrh a cenovú kalkuláciu má prejednanú 

s dodávateľom brány, ktorá je na miestnom cintoríne. Ďalej p. poslanec Michal Galček 

navrhol z hľadiska bezpečnosti detí MŠ namontovať na bránu elektronického vrátnika, tým by 

bol areál Materskej školy uzatvorený a majetok obce ochránený. Poslanci navrhli vymeniť aj 

doterajšie stĺpy, na ktorých je pripevnená brána. Ďalej sa diskutovalo k navrhovaným 

diskusným príspevkom poslancov a dohodlo sa čerpanie z rezervného fondu  s tým, že  

prieskum trhu sa prehodnotí a predloží poslancom spolu s kalkuláciou. 

Nakoniec hlasovali o tomto bode programu ako celku.  

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

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

31.10.2014.  

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2015 

Starostka obce predložila  na schválenie Rozpočet obce Ovčiarsko na roky  2015 - 2017, 

zároveň informovala OZ, že rozpočty boli zverejnené na úradnej tabuli a na www. stránke. 

K zverejneným návrhom rozpočtov neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Ing. Elena Šuteková, hlavná kontrolórka obce Ovčiarsko predložila  odborné stanovisko HK 

k dokumentu Rozpočet obce  Ovčiarsko na roky 2015 – 2017 (príloha zápisnice).  

K navrhovanému rozpočtu obce diskutovali poslanci . Ing. Pavol Martinek diskutoval 

k výdavkovej časti  - položka mzdy sa vyskytuje 2x, ekonómka vysvetlila, že je to z toho 

dôvodu, že sú 2 kódy zdroja – obec, štátny rozpočet, p. Bc. Jozef Hasko  žiadal navýšiť na 

transfér na OFK, čiastku 2 000,- € považuje za nepostačujúcu, najvyššie čerpanie z toho je 

výkon rozhodcov  takmer 1 000,- €, navrhoval zvýšiť čiastku o 400,– €. P. Jaroslav Galbavý 

diskutoval k navrhovaným kapitálovým výdavkom, ktoré sú vo výške 5 000,– €. Starostka  

obce odpovedala v tom zmysle, že táto čiastka by mala pokryť spoluúčasť na financovanie 



podaných projektov, či už na zateplenie budovy KD a na výstavbu Viacúčelového objektu 

OFK. Ďalej informovala OZ, že na budúci rok sú naplánované kapitálové výdavky z prebytku 

obce - prepracovanie územného plánu, dostavba komunikácie Na Priedevsie, výstavba 

chodníka na miestnom cintoríne, rekonštrukcia kuchynky v KD, rekonštrukcia 

elektroinštalácie v KD, výstavba viacúčelového objektu OFK. 

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

berie na vedomie  
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k dokumentu Rozpočet obce Ovčiarsko na roky  

2015 – 2017.  

 

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. 

 

berie na vedomie 

Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017. 

 

9. 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 

Starostka obce predložila OZ žiadosť p. Alojza Hudeca, vlastníka parcely č. 373o 

vypracovanie  Zmeny a Doplnku ÚPN-O Ovčiarsko, pozemok sa nachádza v lokalite Borky, 

starostka predložila predbežný projekt k zámeru rozšírenia obytných plôch IBV.  

Poslanci nemali v zásade pripomienky k zámeru  realizovať  zmenu a doplnok  ÚPN-O s 

možnosťou rozšírenie obytných plôch IBV s pripomienkou, že je potrebné pamätať na 

vybudovanie dostatočne širokej prístupovej komunikácie k obytným objektom, čo aj 

vymedzili  v uznesení.  

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

                proti (menovite):             0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

prerokovalo 

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 

 



schvaľuje 

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 

Rešpektovať požiadavku plánovania dvojsmernej prístupovej  komunikácie k obytným 

objektom v riešenom  území 

 

poveruje 

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

náklady žiadateľa - investora 

 

9. Zhodnotenie volebného obdobia 2012-2014 od vyhlásenia nových volieb 

Starostka obce predniesla zhodnotenie  volebného obdobia 2012 – 2014 od vyhlásenia nových 

volieb. 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

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

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol Martinek)                                                    

                proti (menovite):             0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

berie na vedomie 

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

 starostkou obce p. Darinou Ninisovou.  

 

10. Aktuálne informácie  

Aktuálne informácie p. Dariny Ninisovej, starostky obce: 
 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, na   VZN   bola vykonaná previerka dodržiavania zákonnosti Okresnou    

prokuratúrou v Žiline, zistené pochybenia - § 5 Práva a povinnosti odberateľov  pitnej    

vody a § 6  Práva a povinnosti  producentov odpadovej vody musia byť odstránené.    

Pôvodné VZN sa ruší a bude prijaté nové VZN. Na najbližšie rokovanie OZ bude 

pripravený nový návrh  VZN. 

 Oznam SSE – Distribúcia o prerušení distribúcie elektriny v celej obci dňa  20.11.2014 od   

7.00 do17.30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

 

 Starostka obce predložila na schválenie nájomné zmluvy pre NDS - Nájomné zmluvy na 

parcely, ktoré sa budú využívať pri stavbe diaľnice D1 Hričovské    Podhradie – Lietavská 

v k.ú. predložené na podpis Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.  Bratislava: 

1. Nájomná zmluva č. 30201/NZ-039/2014/Ovčiarsko/166/Sl na dočasný nájom a to od  

1.1.2014 do 31.12.2017, výška náhrady 7 440,-- €.   

2. Nájomná zmluva č. 30201/NZ-040/2014/Ovčiarsko/166/Sl  na dočasný nájom a to od  

22.1.2014 do 21.1.2018, výška náhrady 2 180,61 €. 

 

 Dňa 20.6.2014 bola uzatvorená Dohoda  č. (18/2014/09) o poskytnutí príspevku   

z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica na 

opravu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Ovčiarsko vo vlastníctve obce, výška 

príspevku 500,-- €. 



 Dohoda o financovaní záujmových aktivít medzi obcami spoločného školského obvodu    

Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ Hôrky    

uzatvorená 16.09.2014 na dobu určitú od 02.09.2014 do 30.01.2015,  podmienky sa    

nezmenili, príspevok na 1 dieťa vo veku od 6 do 15 rokov je 30,-- € štvrťročne podľa    

schváleného rozpočtu. 

 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2014/2015 podpísaná   

s dodávateľom p. Lenkou Sobotovičovou Šalgočka 61 na zabezpečovanie dodávok 

ovocia,  zeleniny a výrobkov z nich pre deti MŠ Ovčiarsko  bezplatne. 

 Dňa 22.09.2014 bolo vydané rozhodnutie na výrub 21 ks rôznych stromov popri miestnej   

komunikácii parcela  č. 599/2 v k.ú. Ovčiarsko, časť Kjahnina výrub stromov vykonajú   

vlastníci priľahlých pozemkov a tým sa pripraví MK na zavážanie zeminou, ktorá vznikne   

pri razení tunela Ovčiarsko. Na stretnutí s novým vedením Agrodružstva Bánová vo veci   

prístupu  na MK  č. 599/2, vznikol problém  s preložením elektrických oplotkov a so   

sprístupnením MK č. 599/1 na prevážanie zeminy. Jedná sa o cestu, ktorá prechádza 

areálom   Agrodružstva. 

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 

Prítomní poslanci (menovite):         5  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek, Andrej Klimo)                                                    

Hlasovali za (menovite):                 5  poslanci  (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                 

                                                         Bc. Jozef Hasko, Ing. Pavol  Martinek, Andrej Klimo)                                                    

                proti (menovite):             0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 

schvaľuje  

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  

       

 poveruje starostku obce 
 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. 

 

berie na vedomie 

prednesené informácie starostky obce v bode programu Rôzne  rokovania OZ 

 

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

 

Poslanec p. Bc. Jozef Hasko 

 informoval sa či už prišla odpoveď na podané projekty Zateplenie viacúčelovej budovy 

KD   a Viacúčelový  objekt OFK, 

 informoval sa o zvoze vyťaženého dreva  Urbárskou obcou  Žilinská Lehota cez našu 

obec -   informoval sa o účasti  na exkurzii starostky obce na Morave, 

 navrhol osloviť Správu Povodia Váhu o vyregulovanie Ovčiarskeho potoka v časti  od    

  rodinného domu č. 91 po rod. dom č. 99 



 namietal informáciu o neoboznámení Obecného zastupiteľstva starostkou obce s listom  

č.j. 395/2014 Žiadosť o vysvetlenie, na základe akého zákona bola zaplatená pokuta 50,-  

€ za  používanie miestnej komunikácie.  

Starostka obce   odpovedala na prednesené otázky:  

 na podané žiadosti zatiaľ neboli zaslané odpovede, o uvedených žiadostiach sa bude 

rozhodovať do konca roka 2014.  

 O zvoze vyťaženého dreva  Urbárskou  obcou Žilinská Lehota starostka nemá informácie, 

bude sa ďalej  informovať.   

 Odborná exkurzia v dňoch 24.-25.09.2014 bola organizovaná ZMOS HP Žilina bola 

zameraná na energetické využitie odpadov, spaľovne a dotrieďovacej linky, spojenej 

s odbornou prednáškou, prehliadka spaľovne Brno, návšteva Česko-slovensko kultúrneho 

centra v Buchloviciach, pracovné rokovanie s miestnou samosprávou, prehliadka 

Archeoskanzenu v obci Modra. 

  Starostka obce sa ospravedlnila OZ a dodatočne oboznámila OZ s obsahom listu 

a s odpoveďou, že pokuta nie pokutou, ale poplatok na prenájom miestnej komunikácie 

v zmysle VZN č. 3/2012.                                

 

12.  Diskusia 
Diskusia sa nekonala. 

 

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

            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.10 h. 

 

 

V Ovčiarsku,31.10.2014 

Zapísala: Mária Isteníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Darina Ninisová                                                                                 

                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Jaroslav Galbavý               ...................................... 

                      

                         Michal Galček                   ...................................... 

 


