
Uznesenia č.  22 – 31/2014 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  

zo dňa 13.06.2014 
  

Uznesenie č.  22/2014 
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. Jaroslav Galbavý  
b)  za overovateľov zápisnice: p. Lukáš Adamčík a Ing. Pavol Martinek                                                                           

 
Uznesenie č.  23/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 4.  Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
schvaľuje 
a) Návrh poslanca Bc. Jozefa Hasku doplniť program rokovania OZ o bod 11. Určenie 

rozsahu výkonu funkcie  starostu obce najneskôr  90 dní pred komunálnymi voľbami. 
b) Program  rokovania OZ ako celok s doplňujúcim návrhom o bod 11, ostatné body 

programu postupne prečíslovať.  
 
Uznesenie č.  24/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 
28.03.2014 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
     a) správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.03.2014. 
2) ukladá 
    a) zvolať stretnutie poslancov dňa 15.06.2014 o 9.30 hod. za účelom  ohliadky obecnej  
        cesty – Kiahnina. 
      
Uznesenie č.  25/2014 
K bodu rokovania OZ č. 6. Schválenie záverečného účtu obce  za rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1)  berie na vedomie 
     a) odborné stanovisko Hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu obce Ovčiarsko za  
         rok 2013 
     b)  správu audítora za rok 2013 
2)   schvaľuje 

a)  Záverečný účet obce  za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
      b)  Hospodárenie obce, ktoré skončilo prebytkom v sume – 5 825,61 €, ktorý bol zistený  
            podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  
            územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
            - zostatok finančných prostriedkov v sume 15 775,61 € na tvorbu rezervného fondu  
              podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  
              územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
              predpisov. 
            - zostatok finančných prostriedkov v sume 15 775,61 €  použiť na  kapitálové výdavky  
              v roku 2014 
 
 



Uznesenie č. 26/2014 
K bodu rokovania OZ 7. Výročná správa za rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
    a) Výročnú správu za rok 2013. 
 
Uznesenie č. 27/2014 
K bodu rokovania  8.  Plán HK obce na II. polrok 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje 
    a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014. 
2) poveruje 
    a) Hlavnú kontrolórku obce v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej  
        kontrole a vnútornom audite vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom  
        kontrolnej činnosti.  
 
Uznesenie č. 28/2014 
K bodu rokovania  9. 2. Úprava rozpočtu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje 
    a) 2. Úpravu  rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 zo dňa  
        13.06.2014 upraveného poslaneckým návrhom.  
 
Uznesenie č. 29/2014 
K bodu rokovania 10. VZN č.  4 /2014 – Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Ovčiarsko 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
schvaľuje 
1. poslanecký návrh zmien vo VZN č. 4/2014 
    a) poslanecký návrh vypustiť v Článku 4 bod A. ods. 4. „s obstarávacou cenou nad 33 tisíc  
        eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.“ , nahradiť „vždy“. 
    b) poslanecký návrh  vypustiť v Článku 4 bod B. ods. 2 a) a  b)  „3 500,- €“, nahradiť 
         „300,-  €“. 
    c) poslanecký návrh vypustiť  v Článku 5 ods. 2. a) a b) „3 500,- €“, nahradiť „300,- €“.  
    d) poslanecký návrh vypustiť v Článku 6  ods. 10. a 11. „33 000,- €“, nahradiť „300,- €“. 
    e) poslanecký návrh vypustiť v Článku 11 bod 3. a) a b) „3 500,- €“, nahradiť „300,- €“. 
2.  VZN č.  4 /2014 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko vrátane schválených        
     zmien ako celok 
 
Uznesenie č. 30/2014 
K bodu rokovania  11. Určenie výkonu starostu obce najneskôr  90 dní pred 
komunálnymi voľbami 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje 
    a) úpravu harmonogramu zasadnutí OZ tak, aby plánovaný termín zasadnutia OZ v auguste  
        splnil 90 dňovú lehotu pred  komunálnymi voľbami na určenie rozsahu výkonu funkcie  
        starostu  obce. 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 31/2014 
K bodu rokovania  11. Aktuálne informácie  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) ukladá 
    zvolať stretnutie poslancov OZ s firmou HMZ Rádiokomunikácie Žilina dňa 19.06.2014  
    o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu  vo veci súčinnosti a spolupráce na projekte  
    optickej siete FITH v obci Ovčiarsko. 

 
 
 
 

V Ovčiarsku 13.6.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Darina Ninisová                                                
                                                                                       starostka obce 
 
 
 
 
 


