
Uznesenia č.  32 – 40/2014 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  

zo dňa 01.08.2014 
  

Uznesenie č.  32/2014 
K bodu rokovania  OZ  č. 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
1) volí 

a) návrhovú  komisiu v zložení: Bc. Jozef Hasko a p. Michal Galček    
b) za overovateľov zápisnice: p. Jaroslav Galbavý a p. Andrej Klimo     

 
Uznesenie č.  33/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 4. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 
13.06.2014 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
     a) správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.06.2014 
2) poveruje starostku obce 
     a) zvolať stretnutie zástupcov Združenia Ovčiarsko a  poslancov na deň 7.8.2014 o 17.00  
         hod. za účelom ohliadky obecnej cesty  Kiahnina 
                                                                         
Uznesenie č.  34/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 5  Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
schvaľuje 
a) Program rokovania OZ podľa predloženého návrhu bez doplňujúcich a pozmeňujúcich 

návrhov.    
 
Uznesenie č.  35/2014 
K bodu rokovania OZ č. 6. Rozpočtové opatrenie č. 3, plnenie rozpočtu k 30.06.2014 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1)  schvaľuje 
    a) 3. úpravu  rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014 zo dňa  
        01.08.2014 upraveného o poslanecký návrh.  
2) berie na vedomie 
     a) plnenie rozpočtu k 30.06.2014.  
3) poveruje starostku obce 
    a) získať vyjadrenie k inžinierskym sieťam od kompetentných inštitúcií na miestnej    
        komunikácii Na Priedevsie (SEVAK, SSE, SPP, Orange, Slovak Telekom). 
    b) vytýčiť pozemok na parc. č. 577/2 v k.ú. Ovčiarsko 
 
Uznesenie č. 36/2014 
K bodu rokovania OZ 7. Určenie rozsahu výkonu starostu na funkčné obdobie 2014-2018 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1. určuje  

a) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 



starostu, starostovi obce Ovčiarsko na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah 
výkonu funkcie starostu na plný úväzok 

 
Uznesenie č. 37/2014 
K bodu rokovania  8.  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov  pre voľby do 
obecných zastupiteľstiev na funkčné obdobie 2014-2018 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a ich 
zverejnenie 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) určuje 
    a)  v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  
         v znení neskorších predpisov 1 volebný obvod 
    b)  v zmysle § 11 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
         neskorších predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko na celé  
         volebné obdobie 2014 – 2018  
 
Uznesenie č. 38/2014 
K bodu rokovania  9. Návrh 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 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
schvaľuje 
1.  poslanecký návrh zmien vo VZN č. 5/2014 
     a) poslanecký návrh vypustiť v názve VZN „...náhradného odvádzania odpadových vôd“ a  
         nahradiť „...o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp“. 
     b) poslanecký návrh vypustiť v §  2 ods. 4. „...a odvádzanie odpadových vôd verejnou  
         kanalizáciou ...“, „...a odvádzania odpadových vôd...“. 
     c) poslanecký návrh v § 4 v Názve  vypustiť „...odvádzania odpadových vôd a...“.  
     d) poslanecký návrh vypustiť  v § 6 ods. a)  „...odvádzania odpadových vôd a...“,  
         „...odvádzanie odpadových vôd a ich ...“ a nahradiť  „...obsahu žúmp“. 
     e) poslanecký návrh vypustiť  v § 6 ods. b)  „...odvedenia alebo zneškodnenia odpadových  
         vôd.“  a nahradiť ...zneškodnenia obsahu žúmp.“ 
     f) poslanecký návrh vypustiť  v § 7 ods. 2)  „...náhradného odvádzania odpadových vôd“ a  
         nahradiť  „...o náhradnom zneškodňovaní žúmp“. 
2) 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 vrátane schválených zmien ako celok. 
 
Uznesenie č. 39/2014 
K bodu rokovania  10. Aktuálne informácie  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje: 

a)  podať žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014    
     na základe výzvy Úradu Vlády Slovenskej republiky vyhlásenej podľa § 2 ods. 1 písm.  
     f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej  
     republiky v znení neskorších predpisov. 
b) poskytnutie priestorov sály Kultúrneho domu Ovčiarsko za účelom vedenia tanečného  
    krúžku p. Erikou Haskovou a sl. Veronikou Bugáňovou a to piatky od 17.00 h do 
   18.00 h. 

2) odmieta 
a) Zapožičanie  priestorov sály Kultúrneho domu v Ovčiarsku za účelom poriadania         

diskotéky dňa 30.08.2014  DJ p. Romanom Hložným.  



 
Uznesenie č. 40/2014 
K bodu rokovania  12. Diskusia  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) poveruje starostku obce 
     a) získať vyjadrenia k inžinierskym sieťam na miestnej komunikácii Na Priedevsie 

 
 

 
V Ovčiarsku 01.08.2014 
 
 
 
 
 
 
        Darina Ninisová 
         starostka obce  
                                                                                                 
                                                                                        
 


