
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa  

03.04.2014 
 
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.  Informácie o postupe prác spojených so stavbou diaľnice D1 Hričovské Podhradie –  
      Lietavská Lúčka – p. Rudolf Kimerling – Doprastav, a.s. Žilina  
 6.  Diskusia 
 7.  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: Andrej Klimo, Radoslav Klimo  a Ing. Pavol Martinek. 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. Michala Galčeka a p. 
Lukáša Adamčíka.   
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko)                                                    
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
volí 
do návrhovej komisie  Bc. Jozefa Hasku a p. Jaroslava Galbavého, za overovateľov zápisnice  
p. Michala Galčeka a p. Lukáša Adamčíka.                                                                            .  
 
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  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko)                                                    
                 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. Informácie o postupe prác spojených so stavbou diaľnice D1 Hričovské Podhradie –  
    Lietavská Lúčka – p. Rudolf Kimerling – Doprastav, a.s. Žilina  
P. starostka osobitne privítala p. Rudolfa Kimerlinga a požiadala ho, aby zasadnutie OZ 
informoval o  postupe prác.  
p. Rudolf Kimerling, riadite ľ Združenia Výstavby Ovčiarsko 
- informoval o prípravných prácach spojených so stavbou „Diaľnice D 1 Hričovské Podhradie    
   – Lietavská Lúčka“ so začiatkom 22.01.2014 a plánovaným ukončením v roku 2018.  
  V súčasnosti prebieha archeologický výskum v teréne, konsolidácia stavebného dozoru  
   a subdodávateľov (inžinierske siete, priecestia, prístupové cesty, prípadne opravy ciest),  
   príprava stavebných dvorov (čističky vody, ventilátory, filtre). Od 15.07.2014 by sa mala  
  oficiálne začať výstavba, obec Ovčiarsko bude odbremenená od intenzívnej prepravy  
   nákladných áut – to bude presmerované na Lietavskú Lúčku cez Bitarovú. V  obci  
   Ovčiarsko sa  bude využívať hlavná cesta,  po ktorej sa odhaduje prejazd v počte  približne  
   70 nákladných áut za 1 deň.  
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko)                                                    
Hlasovali za (menovite):                 4  poslanci  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko)                                                    
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
1. prerokovalo 

a) Informácie p. Rudolfa Kimerlinga,  riaditeľa Združenia Výstavby Ovčiarsko  - 
Doprastav, STRABAG, VÁHOSTAV-SK, METROSTAV, Drieňová 27, 826 56 
Bratislava o prípravných prácach spojených  so stavbou „Diaľnica D 1 Hričovské 
Podhradie –Lietavská Lúčka“ so začiatkom 22.01.2014 a plánovaným ukončením 
v roku 2018. 

2)  berie na vedomie  
a) Návrh p. Rudolfa  Kimerlinga, riaditeľa Združenia Výstavby Ovčiarsko  - Doprastav, 

STRABAG, VÁHOSTAV-SK, METROSTAV, Drieňová 27, 826 56 Bratislava na 
zrealizovanie stretnutí v potrebnom termíne za účelom poskytnutia ďalších informácií 
o priebehu činnosti Združenia Ovčiarsko. 

 
6.  Diskusia 
p. Ján Haban, občan 
- diskutoval k vývozu zeminy pri budovaní tunelu, bolo by vhodné vyvážať zeminu tu v obci,  
   navrhol lokalitu – breh  a obecnú cestu smerom na Kiahninu, 
 



p. Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ 
- navrhol, že  zeminu z budovania tunela  by bolo vhodné umiestňovať tu v chotári obce, tým  
   by sa znížili náklady na prepravu a obci aj občanom by sa zhodnotili pozemky, 
p. Rudolf Kimerling, riadite ľ Združenia Výstavby Ovčiarsko 
- vyjadril sa k vývozu zeminy, parcely v súkromnom vlastníctve musia byť vysporiadané  
   a všetci vlastníci musia súhlasiť s vypracovanou zmluvou o trvalom uskladnení zeminy.  
   Kvalita zeminy nie je vhodná na povrchové návozy. 
p. starostka obce   
- predložila Technickú správu o vybudovaní bezpečnostného chodníka cez obec v dĺžke 
  460 m, ďalej diskutovala k problému veľkej prepravy cez obec a informovala sa o tom,  ako  
   to bude v prípade  nepriaznivého počasia a o bezpečnosti cestnej premávky,   
p. Rudolf Kimerling, riadite ľ Združenia Výstavby Ovčiarsko 
- uistil starostku obce a poslancov OZ o tom, že na bezpečnosť cestnej premávky bude  
  kladený veľký dôraz, bezpečnostný chodník bude vybudovaný, prebiehajú  jednania  
  s Dopravným  inšpektorátom o dopravnom značení, o znížení rýchlosti cez obec,   
  o kontrole  rýchlosti, prípadne budú umiestnené svetelné body na frekventovanej časti  
  komunikácie,  
p. Michal Galček, poslanec OZ 
-  informoval sa o čistení komunikácie v prípade nepriaznivého počasia,  navrhol či by nebolo  
  vhodné oplotenie  parku od hlavnej cesty,  
p. Rudolf Kimerling, riadite ľ Združenia Výstavby Ovčiarsko 
- odpovedal, že v prípade znečistenia bude hlavná cesta očistená, ponukol spoluprácu obci,    
   Odvoz zeminy cca 1 000 m3 bude vykonávaný 24 hodín denne nepretržite, dá sa dohodnúť,  
   že počas špičky bude preprava obmedzená. 
p. starostka obce   
- na základe dotazu občana, vlastníka pozemku sa informovala  o možnosti ponechať už  
  vybudovanú obslužnú komunikáciu v časti pri tuneli  a futbalovom ihrisku, ďalej  
  informovala  OZ, že v obci bola vykonaná pasportizácia domov a pozemkov popri hlavnej  
  ceste,  
p. Rudolf Kimerling, riadite ľ Združenia Výstavby Ovčiarsko 
- obslužná komunikácia bola vybudovaná pre potreby budovania diaľničného tunela s tým, že     
   po ukončení prác bude komunikácia odstránená. V prípade, že by sa dočasná komunikácia  
   ponechala, v období do ukončenia prác musia byť pozemky od vlastníkov vykúpené, musí  
   byť všetko majetkovo vysporiadané. 
 
7. Záver 

            Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
            Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h. 

 
V Ovčiarsku, 03.04.2014 
Zapísala: Mária Isteníková 
 
 
 
          Darina Ninisová                                                                                
                                                                                       starostka obce 
 
Overovatelia:   Lukáš Adamčík              ...................................... 
                      
                         Michal Galček               ...................................... 


