
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa  

13.06.2014 
 
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 28.03.2014 
6. Schválenie záverečného účtu obce  za rok 2013 
7. Výročná správa za rok 2013 
8. Plán HK obce na II. polrok 2014 
9. 2. Úprava rozpočtu obce 
10. VZN č.  4 /2014 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko 
11. Aktuálne informácie 
12. Interpelácia poslancov 
13. Diskusia 
14. 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 4 a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnení 
poslanci: Michal Galček, Andrej Klimo, Radoslav Klimo. 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 p. Jaroslava Galbavého, za overovateľov zápisnice navrhla  p. Lukáša Adamčíka a p. 
Ing. Pavla Martinka.   
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         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. Návrh poslanca Bc. Jozefa Hasku zaradiť do programu  bod 11. Určenie výkonu 



starostu obce najneskôr  90 dní pred komunálnymi voľbami. Starostka obce dala hlasovať po 
doplnení programu o schválení programu zasadnutia OZ ako celku. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
 
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.  
 
5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.03.2014 
P. Darina Ninisová, starostka obce vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 
28.03.2014: 
Uznesenie č. 11/2014, bod. 2) 
P. starostka informovala, že pracovníci Stavebného úradu vypracovali štatistiku vydaných 
rozhodnutí za rok 2013 (príloha zápisnice) 
Uznesenie č. 16/2014, bod. 1) 
Ohliadka vykonaná na miestnom cintoríne, kde bol vytýčený chodník. Z dôvodu zlého 
počasia sa neuskutočnila ohliadka kaplnky, starostka informovala, že namaľované obrazy na 
stenách bude opravovať študentka VŠVÚ, bude vymenená dlažba a na návrh Ing. Martinka aj 
celá elektroinštalácia, dvere sa ponatierajú a na nich bude vyhotovená mriežka na vetranie. 
Ďalej informovala o kuchynke, bude potrebné sa dohodnúť o umiestnení elektrospotrebičov, 
z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie. P. Bc. Hasko diskutoval, že práce na rekonštrukcii 
kuchynky by sa mali odložiť, je nutné opraviť vonkajšiu stenu pod schodmi pri vstupe do 
kostola, pretože je  v havarijnom stave. 
Uznesenie č. 16/2014, bod. 1. a) 
Ohliadka na obecnej ceste – Kiahnina nebola uskutočnená. 
Uznesenie č. 16/2014, bod. 1. b) 
Komisia kultúrno-športová  bola vykonaná z dôvodu organizačných pokynov na Obecné 
hody,  na návrh p. Bc. Jozefa Hasku bol zakúpený stan v hodnote 370,- € 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 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 28.03.2014. 
2. ukladá 
    a) zvolať stretnutie poslancov dňa 15.06.2014 o 9.30 hod. za účelom  ohliadky obecnej  
        cesty – Kiahnina. 



 
6. Schválenie záverečného účtu obce  za rok 2013 
P. Ing. Elena Šuteková, hlavná kontrolórka obce Ovčiarsko predniesla Odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ovčiarsko za rok 2013 a okomentovala správu 
audítora.  
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
 
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 ovce 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 € navrhujem použiť na  
               kapitálové výdavky v roku 2014 
 
7. Výročná správa za rok 2013 
Ing. Ivana Knappová predniesla Výročnú správu za rok 2013. 
 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
    a) Výročnú správu za rok 2013. 
 
8. Plán HK obce na II. polrok 2014 

P. Ing. Elena Šuteková, hlavná kontrolórka obce Ovčiarsko predniesla  Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na www. 
stránke obce Ovčiarsko a neboli prijaté žiadne pripomienky. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 



Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
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.  
 
9. 2. Úprava rozpočtu obce 

Ing. Ivana Knappová, ekonómka obce predložila na schválenie Zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2/2014 zo dňa 13.06.2014.  Rozpočtové príjmy boli navrhnuté upraviť na 
177 688,81 € a rozpočtové výdavky boli navrhnuté upraviť na 163 811,20 €. Predpokladaný 
prebytok rozpočtu vo výške 13 877,61  €.  
K úprave rozpočtu diskutovali poslanci OZ: p. Jaroslav  Galbavý – diskutoval k položke 
Správa obce -  prijať pracovníka na § 50j na 6 hod./deň a žiadal, aby bol pracovník prijatý len 
4 hodiny  s presne stanovenými prácami a taktiež prácu kontrolovať, Bc. Jozef Hasko – nevidí 
prínos z toho, že by bol pracovník prijatý na 6 hodín,   priklonil sa  k názoru p. Galbavého. 
Ing. Pavol Martinek navrhol, aby bol pracovník prijatý na 4 hodiny/1 deň. Na návrh  poslanca 
p. Bc. Jozefa Hasku upraviť položku Všeobecný materiál o 454,- € na nákup stanu. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
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 o poslanecký návrh.  
 
10. VZN č.  4 /2014 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko 

P. starostka predložila na schválenie VZN č. 4/2014 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Ovčiarsko, ktoré bolo vyvesené 15 dní na www. stránke a na úradnej tabuli obce Ovčiarsko 
bez pripomienok.  
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,- €“. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 



Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     0 poslancov 
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. 
 
11. Určenie výkonu starostu obce najneskôr  90 dní pred komunálnymi voľbami 

P. Bc. Jozef Hasko vo svojom diskusnom príspevku diskutoval k určeniu rozsahu výkonu 
funkcie starostu na budúce volebné obdobie, upozornil, že musí byť dodržaná 90 dňová lehota 
pred konaním komunálnych volieb.  
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 3  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Bc. Jozef Hasko)                                                    
                 proti (menovite):             0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):     1 poslanec (Ing. Pavol Martinek) 
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. 
 
12. Aktuálne informácie  

Aktuálne informácie p. Dariny Ninisovej, starostky obce: 
- žiadosť o súčinnosť a spoluprácu na projekte optickej siete FITH v Obci Ovčiarsko 
- Obecné hody 2014 –  27.6.2014 piatok o 17.00 hod. Deň detí – opekanie špekačiek, 

maľovanie na tvár, poslanci sa stretnú 15.30 hod., 28.6.2014 sobota Slávnostná svätá 
omša o 14.00 hod., hudobná skupina Duo Jumbo od 19.00 hod., guláš zabezpečí OFK, 
predajné stánky, poslanci sa stretnú ráno o 07.00 hod. 

 
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. 
 



13. Interpelácia  poslancov 
Starostka obce p. Darina Ninisová vyzvala poslancov OZ, aby predložili interpelácie. Poslanci 
OZ nepredložili žiadne interpelácie. 
 
14.  Diskusia 
Diskusia sa nekonala, na zasadnutí neboli prítomní občania. 
 
15. Záver 

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

 
V Ovčiarsku, 13.06.2014 
Zapísala: Mária Isteníková 
 
 
 
 
          Darina Ninisová                                                                                
                                                                                       starostka obce 
 
 
 
Overovatelia:   Lukáš Adamčík               ...................................... 
                      
                         Ing. Pavol Martinek        ...................................... 
 


