
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa  

01.08.2014 
 
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. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.06.2014  
5. Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva  
6. Rozpočtové opatrenie č. 3, plnenie rozpočtu k 30.06.2014  
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  
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  

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  

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 je 5 a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnení 
poslanci: p. Radoslav Klimo a p. Lukáš Adamčík. Rokovanie obecného zastupiteľstva viedla 
starostka obce. 
 
2. Určenie zapisovateľa 
Starostka obce p. Darina Ninisová určila za  zapisovateľku Ing. Ivanu Knappovú.  
 
3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Starostka obce p. Darina Ninisová navrhla do návrhovej komisie poslancov p. Bc. Jozefa 
Hasku a p. Michala Galčeka, za overovateľov zápisnice navrhla  p. Jaroslava Galbavého a p. 
Andreja Klimu.   
 
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 



4. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.06.2014 
P. Darina Ninisová, starostka obce vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 
13.06.2014: 
Uznesenie č. 16/2014, bod. 1. a) 
Ohliadka na obecnej ceste Kiahnina bola uskutočnená za prítomnosti 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. 31/2014, bod. 1) 
Stretnutie s firmou HMZ Rádiokomunikácie Žilina vo veci súčinnosti a spolupráce na 
projekte optickej siete FITH v Obci Ovčiarsko bolo uskutočnené za účasti zástupcov HMZ, 
starostky obce a poslancov OZ Ing. Pavla Martinka a Michala Galčeka.  
 
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 
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 OZ na deň 07.08.2014 
        o 17.00 hod. za účelom ohliadky obecnej cesty Kiahnina. 
 
5.  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  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  
1. schvaľuje 

a) program rokovania OZ podľa predloženého návrhu bez doplňujúcich a pozmeňujúcich 
návrhov.  

 
6. Rozpočtové opatrenie č. 3, plnenie rozpočtu k 30.06.2014 
Ing. Ivana Knappová, ekonómka obce informovala poslancov o plnení rozpočtu k 30.06.2014 
a o čerpaní Rezervného fondu k 30.06.2014. Následne predložila na schválenie Zmenu 



rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 zo dňa 01.08.2014, ktoré tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Rozpočtové príjmy boli navrhnuté upraviť na 177 688,81 € a rozpočtové výdavky 
boli navrhnuté upraviť na 165 051,20 €. Predpokladaný prebytok rozpočtu vo výške 
12 637,61 €.  
K úprave rozpočtu diskutovali starostka a  poslanci OZ: P. starostka oboznámila poslancov so 
zmenou projektovej dokumentácie „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy“ 
vo výške 940,- €. Projektová dokumentácia, vzhľadom na krátkosť času, už bola podaná. Bc. 
Jozef Hasko nesúhlasil s čerpaním Rezervného fondu na zmenu projektovej dokumentácie vo 
výške 940,- € napriek tomu, že projektová dokumentácia už bola podaná. P. Andrej Klimo 
navrhol pre budúcnosť poslancov aspoň vopred telefonicky informovať. Ing. Pavol Martinek 
sa priklonil k názoru Andreja Klima. Obaja poslanci však súhlasili s čerpaním Rezervného 
fondu na vyššie spomínanú položku. P. Jaroslav Galbavý bol tiež názoru, že mali byť vopred 
informovaní, keďže zatiaľ oni – poslanci stále rozhodujú. Ďalej sa diskutovalo k čerpaniu 
Rezervného fondu na vypracovanie projektovej dokumentácie na dostavbu miestnej 
komunikácie Na Priedevsie. P. starostka považuje vypracovanie projektovej dokumentácie za 
nevyhnutné, aby sa vyriešil sklon cesty, návoz, inžinierske siete atď. Ing. Pavol Martinek 
nesúhlasil s vypracovaním projektovej dokumentácie, peniaze, ktoré by sa zaplatili za 
projektovú dokumentáciu, navrhol presunúť radšej do realizácie samotnej cesty. P. Michal 
Galček sa priklonil k názoru Ing. Pavla Martinku ohľadne projektovej dokumentácie 
a zdôraznil potrebu vyriešiť odvodnenie miestnej komunikácie. P. starostka ešte dodala, že 
Združenie Ovčiarsko je nápomocné s mechanizmami pri rekonštrukcii spomínanej 
komunikácie. Bc. Jozef Hasko sa vyjadril, že po predložení cenovej ponuky podľa našich 
požiadaviek budeme hľadať peniaze. Ohľadne čerpania Rezervného fondu na rekonštrukciu 
miestnej kaplnky na ul. Mikuláša Dohnányho sa poslanci vyjadrili, že rekonštrukcia prebehne 
najskôr z vyzbieraných prostriedkov od občanov, až následne sa bude rozhodovať 
o dodatočnom čerpaní z Rezervného fondu. 
 
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):                 4  poslanci (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                
                                                         Ing. Pavol Martinek, Andrej Klimo)                                                    
                proti (menovite):             0 poslancov 
                zdržali sa (menovite):     1 poslanec (Bc. Jozef Hasko) 
 
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 
    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  
 
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  
P. starostka navrhla ponechať rozsah úväzku, aký bol doposiaľ, vzhľadom na rozsah 
povinností starostu obce. P. Andrej Klimo, Michal Galček a Ing. Pavol Martinek sa priklonili 



k názoru p. starostky, aby budúci starosta bol v obci na plný úväzok. P. Jaroslav Galbavý 
diskutoval aj o možnosti polovičného, príp. dvojtretinového úväzku. Napokon sa priklonil 
k plnému úväzku, hoci za dôležité považuje, aby starosta priniesol do obce peniaze. Dúfa, že 
budúci starosta bude aktívny. P. Bc. Jozef Hasko navrhol 6 hodinový úväzok s tým, že OZ má 
možnosť zo zákona zvýšiť plat starostu až o 70 %, čo by považoval za motivačný prvok pre 
starostu. Skrátením úväzku nemá na mysli šetrenie prostriedkov, ale práve motiváciu starostu.  
 
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):                 4  poslanci (Jaroslav Galbavý, Michal Galček,                                                
                                                         Ing. Pavol Martinek, Andrej Klimo)                                                    
                proti (menovite):             1 poslanec 
                zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
 
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 

 
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  
P. starostka informovala, že v zmysle zákona môže mať obec Ovčiarsko v závislosti od počtu 
obyvateľov 5 až 7 poslancov aj pre nasledujúce funkčné obdobie. P. starostka považuje 5 
poslancov za postačujúci počet. P. Jaroslav Galbavý sa priklonil tiež k 5 poslancom. Ing. 
Pavol Martinek, Andrej Klimo a Michal Galček súhlasili s tým, aby počet poslancov zostal 
nezmenený, t.j. 7 poslancov. P. Bc. Jozef Hasko by súhlasil s 5 poslancami, ak by boli 
nápomocní aj občania pri obecných kultúrnych akciách, inak so 7.  
 
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):                 4  poslanci (Bc. Jozef Hasko, Michal Galček,                                                
                                                         Ing. Pavol Martinek, Andrej Klimo)                                                    
                proti (menovite):             1 poslanec (Jaroslav Galbavý) 
                zdržali sa (menovite):     0 poslancov  
 
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  
 
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  
P. starostka predložila na schválenie 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,  ktoré bolo vyvesené 15 dní na www stránke 
a na úradnej tabuli obce Ovčiarsko bez pripomienok.  
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“. 
 
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 
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. 
 
10. Aktuálne informácie  

Aktuálne informácie p. Dariny Ninisovej, starostky obce: 
- Projekt MŠ – Záhradná studňa, zdroj vody, zdravia a poznania. Projekt bol zverejnený na 

web stránke Nadácia SPP. P. starostka sa poďakovala p. riaditeľke MŠ Bc. Elene 
Bičianovej za vypracovanie a predloženie projektu, taktiež sa poďakovala p. Heinrichovi 
z SPP, ktorý predložil vyjadrenie za SPP a na základe toho projekt bol vybratý ako 



bonusový,  Obci Ovčiarsko – MŠ bola poskytnutá dotácia z Nadačného fondu SPPoločne 
pri Nadácii SPP vo výške 5 000 €. Termín realizácie projektu je do 30.11.2014. P. 
Galbavý navrhol vyplatiť odmenu pre p. riaditeľku MŠ. 

-    Aktuálny stav detí od 1.9.2014 v MŠ - 21 detí. 
- Vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora 

rozvoja športu na rok 2014  Úradom Vlády Slovenskej republiky s termínom predkladania 
žiadostí do 19. septembra 2014 – projekt je spracovaný, vydané je stavebné povolenie, 
spolufinancovanie je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu, najvyššia výška 
podpory jedného projektu je 200 000 €, predloženie žiadosti je aktuálne. 

- Ohliadka diaľnice D1 - Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – p. starostka je prizvaná. 
Trhacie práce začnú v Ovčiarsku v decembri 2014. 

-  V júli 2014 p. starostku kontaktoval p. Hložný (DJ). Má záujem zapožičať priestory sály 
kultúrneho domu jednorázovo na akciu konanú dňa 30.08.2014. Ing. Pavol Martinek 
nesúhlasil so zapožičaním sály kultúrneho domu, pretože majetok v sále nie je 
vysporiadaný. Ostatní poslanci sa pridali k názoru Ing. Pavla Martinku. P. Andrej Klimo, 
rovnako aj Ing. Pavol Martinek sa vyjadrili proti akýmkoľvek diskotékam v obci 
všeobecne. 

- Ústna žiadosť o prenájom sály na piatok od 17.00 – 18.00 hod. za účelom vedenia 
tanečného krúžku pre mládež z Obce  Ovčiarsko – o prenájom priestorov sály Kultúrneho 
domu Ovčiarsko za účelom vedenia tanečného krúžku sa bola informovať p. Erika 
Hasková spoločne s Veronikou Bugáňovou. 

- Prívalové dažde – voda tiekla cez súkromné pozemky Ing. Novotného a p. Mizerovej do 
MŠ. Bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Areál MŠ bol zaplavený, hrozilo 
poškodenie obecného majetku. Následne sa zrealizovalo vyčistenie rúry pred MŠ od 
nánosov. P. starostka považuje za potrebné vyriešiť odklonenie vody a vybudovanie 
kanálu na odvodnenie. P. Bc. Jozef Hasko by problém riešil u toho,  kde vzniká, t.j. odkiaľ 
valí voda. 

- P. starostka sa verejne poďakovala p. Erike Haskovej, ktorá sa ujala viesť krúžok 
spievania v kostole. Zároveň vyslovila jej žiadosť o zmenu ozvučenia výmenou 
reproduktorov. P. Ing. Kurota urobil obhliadku ozvučenia v kostole a navrhol zakúpiť 2 
reproduktory v celkovej hodnote 500,- Eur. P. Bc. Jozef Hasko navrhol naplánovať 
zakúpenie nových reproduktorov do nového rozpočtu na rok 2015. P. Michal Galček 
považuje za dobré podporiť ľudí, ktorí chcú niečo urobiť v obci. Ing. Pavol Martinek 
navrhol presunúť reproduktory, ktoré sú v sále kultúrneho domu a využívajú sa iba na 
kultúrne akcie, do kostola a v prípade konania kultúrnej akcie ich z kostola zobrať späť.   
 

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: 
- 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. 



- 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. 

Odmieta 
-  Zapožičanie  priestorov sály Kultúrneho domu v Ovčiarsku za účelom poriadania 
        diskotéky dňa 30.08.2014  DJ p. Romanom Hložným.  

 
 

11. Interpelácia  poslancov 
Starostka obce p. Darina Ninisová vyzvala poslancov OZ, aby predložili interpelácie. Poslanci 
OZ nepredložili žiadne interpelácie. 
 
12.  Diskusia 
Diskusia sa konala, pretože na zasadnutí boli prítomní občania (podľa prezenčnej listiny). 
Týkala sa rekonštrukcie miestnej komunikácie Na Priedevsie. P. starostka predstavila, čo sa 
dohodlo s poslancami (po získaní vyjadrení od príslušných inštitúcií by sa mohlo začať 
s rekonštrukciou). P. Šimoník z radu občanov sa zaujímal, či obec je ochotná a schopná 
finančne prispieť na rekonštrukciu a akou čiastkou, sám za seba vyjadril záujem 
spolupodieľať sa finančne na rekonštrukcii miestnej komunikácie. Podľa výmery na liste 
vlastníctva navrhol urobiť predbežnú kalkuláciu rekonštrukcie. P. Šoška považuje za veľkú 
devízu možnosť využiť mechanizmy od firmy Strabag. Zároveň vyjadrili občania obavu, že 
stav, ktorý nastal v areáli MŠ po prívalových dažďoch, hrozí v prípade neriešenia kritického 
stavu aj na príslušnej komunikácii.  
 
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 
1) poveruje starostku obce 
    -  získať vyjadrenia k inžinierskym sieťam na miestnej komunikácii Na Priedevsie,  
 
13. Záver 

            Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.30 h. 

 
V Ovčiarsku, 01.08.2014 
Zapísala: Ing. Ivana Knappová 
 
 
 
             Darina Ninisová                                                                                
                                                                                       starostka obce 
Overovatelia:   Jaroslav Galbavý               ...................................... 
                      
                         Andrej Klimo                    ...................................... 


