
Uznesenia č. 8 – 18/2014 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  

zo dňa 28.03.2014 
 
 

Uznesenie č.  8/2014 
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. Michal Galček a p. Lukáš Adamčík.                                                                               

 
Uznesenie č.  9/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 4.  Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
1) schvaľuje 

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

 
Uznesenie č.  10/2014 
K bodu rokovania OZ  č. 5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 
31.01.2014 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
     a) správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.01.2014. 
 
Uznesenie č.  11/2014 
K bodu rokovania OZ č. 6. Úprava rozpočtu za rok  2014 - rozpočtové opatrenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1)   schvaľuje 
      a) úpravu rozpočtu  za rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1. 
2)   ukladá 
      a) pracovníkom OÚ vypracovať štatistiku vydaných stavebných a územných povolení  
          počas  roka  2013. 
 
Uznesenie č. 12/2014 
K bodu rokovania OZ 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 
2013 - § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
    a) Správu  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ovčiarsko za rok 2013 
2) schvaľuje 
    a) Úpravu pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko z 0,074 na úväzok  
        v rozsahu 0,15 s platnosťou od 01.04.2014. 
    b) Plat Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 c) ods. 1-4 Zákona o obecnom zriadení vo výške  
        159,– €. 
    c) Úpravu platu hlavného kontrolóra zapracovať do rozpočtu obce v rámci Rozpočtového  
        opatrenia č. 1/2014 navýšením Programu č. 13 Podporná činnosť – administratíva,  
        podprogram 13. 1 Správa obce položky  610 a 620  z prebytku rozpočtu. 
 



 
Uznesenie č. 13/2014 
K bodu rokovania  8. Prerokovanie platu starostky obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) prerokovalo 
    a) podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  
        starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov plat starostky obce,   
        v dôsledku čoho starostke patrí podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994  Z. z. minimálny  
        plat vo výške určenej priamo zákonom v sume 1 360,- € s účinnosťou od         
        01.01.2014. 
       Výpočet  -   824,- € (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za  
        rok 2013)  x 1,65 (koeficient podľa počtu obyvateľov) = 1 359,60 €, po zaokrúhlení     
       1 360,- € .    
 
Uznesenie č. 14/2014 
K bodu rokovania  9. Návrh na schválenie VZN Obce Ovčiarsko o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje 
    a) VZN Obce Ovčiarsko o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase  
         volebnej kampane. 
 
Uznesenie č. 15/2014 
K bodu rokovania 10. Schválenie predaja majetku  obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre stavbu diaľnice  
D1 Hri čovské Podhradie – Lietavská Lúčka na základe Kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-
70/2013/Ovčiarsko/166/SI uzatvorenej  medzi predávajúcim Obec Ovčiarsko, Hri čovská 
cesta 16, 010 04  Žilina a kupujúcim Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 
45, 821 09  Bratislava 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1)   schvaľuje 

�  Prevod  majetku obce  
� Nehnuteľný majetok vedený na LV č. 293 k.ú. Ovčiarsko okres Žilina – pozemok 

parc.   KN- C č. 627/20, druh pozemku: vodné plochy o výmere 57 m2, podiel 1/1, 
ktorý je bližšie špecifikovaný spolu s príslušenstvom v znaleckom posudku č. 85/2013 
zo dňa 6.12.2013, ktorý vyhotovil znalec: Ing. Alexandra Novacká, ev. č. 912517, 
Podjavorinskej 944/28,  020 01 Púchov. 

� Spôsobom prevodu – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8  písm. e) z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

� Pre stavbu diaľnice  D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a to  
� Kupujúcemu: NDS, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 45  

IČO:  35919001    DIČ:  2021937775 
� Za podmienok vymedzených kúpnou zmluvou, avšak za podmienky: Kupujúci je 

povinný zaplatiť kúpnu cenu: 1 073,20 € 
� Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa je v tom, že pôjde o prevod majetku 

obce  pre   naplnenie cieľa  a realizáciu stavby vo verejnom záujme diaľnica  D1 
Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 

 
 
 



Uznesenie č. 16/2014 
K bodu rokovania  11. Návrh plánu činnosti obce na rok 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) odporúča starostke obce 
    a) zvolať Komisiu stavebnú, životného prostredia a sťažností za účelom ohliadky   
        miestnej kaplnky, cintorína  a kuchynky v kultúrnom dome so zámerom definovať  
        rozsah prác, ktoré  budú predmetom realizácie a k tomu definovať finančné a rozpočtové  
        nároky 
          
Uznesenie č. 17/2014 
K bodu rokovania  12. Deň matiek – informácia o uskutočnení kultúrneho podujatia dňa 
10.05.2014  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie 
    a) informáciu starostky obce o akcii  slávnosti Dňa matiek dňa 10.05.2014 o 16.00  
        hod. v sále Kultúrneho domu s vystúpením detí Materskej školy Ovčiarsko   
        a s vystúpením Martina Jakubca z programu Šláger Paráda. 
    b) informáciu starostky obce o sponzorskom príspevku nášho občana p. RNDr. Miroslava  
        Novotného, CSc.  v hodnote 200,– € na slávnosť Dňa matiek.  
 
Uznesenie č. 18/2014 
K bodu rokovania  13. Aktuálne informácie  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) ukladá 
    a) zvolať Komisiu stavebnú, životného prostredia a sťažností za účelom ohliadky   
        obecnej cesty  - Kiahnina, 
    b) zvolať Komisiu  kultúrno-športovú  za účelom prípravy Obecných hodov na  termín  
        27. – 29.06.2014.  
 

 
 
 
 
 

V Ovčiarsku 28.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Darina Ninisová                                                                                
                                                                                       starostka obce 
 
 
 
 
 
 


