
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa  

28.03.2014 
 
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 31.01.2014 
6. Úprava rozpočtu za roku 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2013 - § 18f ods. 1 písm.  
    e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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 
9. Návrh na schválenie VZN Obce Ovčiarsko o vymedzení miest na umiestňovanie  
    volebných plagátov v čase volebnej kampane 
10. Schválenie Kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-70/2013/Ovčiarsko/166/SI uzatvorenej  

medzi predávajúcim Obec Ovčiarsko, Hričovská cesta 16, 010 04  Žilina a kupujúcim 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09  Bratislava – 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 

11. Návrh plánu činnosti obce na rok 2014 
12. Deň matiek – informácia o uskutočnení kultúrneho podujatia dňa 10.05.2014  
13. Aktuálne informácie 
14. Interpelácia poslancov 
15. Diskusia 
16. 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: Andrej Klimo a 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. Michala Galčeka a p. 
Lukáša Adamčíka.   
 



Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 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):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 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. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.01.2014 
P. Darina Ninisová, starostka obce vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 
16.12.2013 a 31.01.2014: 
Uznesenie č. 110 zo 16.12.2013 
P. starostka informovala o rozpočtovom opatrení č. 7, v ktorom došlo k nasledovným zmenám 
– rozpočtové príjmy k 31.12.2013 boli upravené na 175 290,74 € a rozpočtové výdavky boli 
upravené na 162 650,70 €, konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2013 zostáva prebytkový vo 
výške 12 640,04 €. 
Uznesenie č. 4 z 31.01.2014 
Ohliadka vykonaná na pozemku č. 627/20 v k.ú. Ovčiarsko Vodné plochy členmi Komisie 
stavebnej, životného prostredia a sťažností a starostky obce. 
 
6. Úprava rozpočtu za roku 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 
Ing. Ivana Knappová, ekonómka obce predložila na schválenie Zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 1/2014 zo dňa 28.03.2014.  Rozpočtové príjmy boli navrhnuté upraviť na 
160 558,20 € a rozpočtové výdavky boli navrhnuté upraviť na 158 938,20 €. Predpokladaný 
prebytok rozpočtu vo výške 1 620,– €.  
K úprave rozpočtu diskutovali poslanci OZ: Ing. Pavol Martinek – diskutoval k položke 
Podielové dane, p. Michal Galček – k položke Prevádzka a údržba budov – zvýšiť bežné 
výdavky  o čiastku za vykonané práce v KD, Bc. Jozef Hasko -  k položke Spoločný stavebný 



úrad a požiadal o vypracovanie štatistiky vydaných  stavebných a územných povolení za rok 
2013.  
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                               
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
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. 
 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2013 - § 18f ods. 1 písm.  
    e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
HK obce Ovčiarsko Ing. Elena Šuteková predniesla Správu o kontrolnej činnosti HK obce za 
rok 2013 
P. starostka predložila návrh OZ o zvýšenie úväzku pre HK od 1.4.2014 a zároveň výšku 
platu hlavného kontrolóra  
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, 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 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. 
 
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 
P. starostka informovala OZ, že ako každý rok, po oznámení Štatistického úradu SR o výške 
priemerného zárobku v národnom hospodárstve, sa plat starostom a primátorom upravuje 
v zmysle zákona č- 253/1994 Z.z. s platnosťou od 1. januára kalendárneho roka.  P. Michal 
Galček – navrhol zvýšenie platu  o 10 % starostke obce, zástupcovi strarostky obce 
a poslancom OZ v zmysle prác, ktoré boli vykonané. P. starostka sa poslancovi p. Galčekovi 
poďakovala za návrh.  



Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
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,- € .    
 
9. Návrh na schválenie VZN Obce Ovčiarsko o vymedzení miest na umiestňovanie  
    volebných plagátov v čase volebnej kampane 
P. starostka predložila na schválenie VZN Obce Ovčiarsko o vymedzení miest na 
umiestňovanie  volebných plagátov v čase volebnej kampane, ktoré bolo vyvesené 15 dní na 
www. stránke a na úradnej tabuli obce Ovčiarsko bez pripomienok. Diskutoval poslanec Bc. 
Jozef Hasko k veľkosti plagátov, navrhol novú tabuľu. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje 
    a) VZN Obce Ovčiarsko o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase  
         volebnej kampane. 
 
10. Schválenie 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  
      – 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 
P. starostka predložila na schválenie prevod majetku obce – pozemok parc. KN-C č. 627/70, 
druh pozemku: vodné plochy o výmere 57 m2 – prevod majetku obce pre naplnenie cieľa 
a realizáciu stavby vo verejnom záujme diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                        
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   



                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
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 

 
11. Návrh plánu činnosti obce na rok 2014 
Starostka obce informovala  o stretnutí s poslancami dňa 14.02.2014, na ktorom boli 
prejednané návrhy do plánu činnosti na rok 2014 – rekonštrukcia kuchynky v KD, zvonica, 
kaplnka, urnová stena, exteriér a interiér DCO (kostol). Z týchto návrhov boli vybraté 
objekty: kaplnka v dedine, urnový múr, kuchynka. P. starostka ďalej informovala: 
Kaplnka v dedine – je potrebné vymeniť dlažbu, steny sú vlhké, opadáva omietka do výšky 
asi 1 m, namaľované obrazy sú čiastočne poškodené, elektroinštalácia stará. Investícia na 
opravu kaplnky bude zo zbierky veriacich Ovčiarska, preto je potrebné zvolať Komisiu 
stavebnú, .. na ohliadku  a definovať rozsah prác a k tomu aj finančné a rozpočtové nároky. 
Urnový múr  – po zisťovaní na stavebnom úrade bude nutné vypracovať projekt, ohlásenie 
drobnej stavby, veľký dôraz na použitý materiál pri výstavbe. 
Kuchynka  v KD –  je nutné vymeniť drez, obklady, nové omietky, nové svetlá, podlahu, 
vyriešiť rozmiestnenie spotrebičov, prípadne skriniek a pracovných stolov. 
Pri tejto príležitosti p. starostka informovala o objednávke žalúzií do kuchynky a zasadačky 
spolu s vyhotovením parapet v celkovej cene 360,- €.   
P.  Jaroslav Galbavý, poslanec OZ -   diskutoval k využitiu sály, zasadačky a kuchynky.    
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                 5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                              
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
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. 



12.  Deň matiek – informácia o uskutočnení kultúrneho podujatia dňa 10.05.2014  
Starostka obce informovala o príprave kultúrneho podujatia – Deň matiek dňa 10.05.2014 
o 16.00 hodine v sále KD V programe vystúpia deti MŠ Ovčiarsko a Martin Jakubec 
z programu Šláger Paráda.  Ďalej informovala o sponzorskom príspevku nášho občana p. 
RNDr. Miroslava Novotného , CSc. vo výške 200,- €. 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                 5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
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.  
  
13.  Aktuálne informácie 
Aktuálne informácie p. Dariny Ninisovej, starostky obce: 
- odinštalovanie vodomeru v pánskom WC, pracovníci SEVAK-u navrhli zdemontovať  
   a zakúpiť nový vodomer,  
- oprava kaplnky pri vstupe do Ovčiarska zo Žiliny, sponzorský dar na materiál p. Olejkár  
   Branislav,  úprava terénu okolo kaplnky v budúcnosti pri budovaní cesty, 
- jednania so Združením Ovčiarsko, kontaktný pracovník – p. Kimerling, riaditeľ Združenia  
  Výstavby Ovčiarsko, bude dohodnuté stretnutie s poslancami OZ – 3.4.2014, kde budú  
  poskytnuté  informácie o činnosti pri prácach, 
- vykonávanie pasportizácie domov popri hlavnej ceste, 
- vyčistenie obecnej cesty na Kiahninu (p. Ján Haban), bude potrebné vykonať ohliadku,   
- od 06.04.2014 – internetové pripojenie na ihrisku – povinnosť OFK – hlásenie výsledkov, 
- informácia od riaditeľky Materskej školy – bude dodaná interaktívna tabuľa,  bude potrebné  
   vykonať pripojenie internetu do triedy MŠ,  
- v novej futbalovej sezóne starostka zabezpečila pranie dresov v čistiarni Bytterm v Žiline,  
- ohlásenie drobnej stavby – Mgr. Tomáš Václavek – prístrešok na drevo, p. Helena Masárová  
   – záhradná chatka, 
- oznámenie o začatí územného rozhodnutia o umiestnení stavby na parc. č. 30 -  p. Ing. Peter  
   Hoferica, 
- žiadosť o  vyjadrenie k výstavbe rodinného domu na pozemku č. 180/6 Na Priedevsi    
  p.  Marcely Rakovanej 
- žiadosť p. Olivera Knappa o preradenie pozemkov parc. č. 261/12 a 261/2 z extravilánu do  
  intravilánu obce z dôvodu plánovanej výstavby, 
- Dohoda o menších obecných službách podpísaná medzi ÚPVSR a obcou o podmienkach   
   vykonávania menších obecných služieb pre obec,  
- spolupráca HK pri vyhotovení Smernice č. 2/2014  na zabezpečenie vykonávania finančnej  
   kontroly  v pôsobnosti Obce Ovčiarsko od 01.01.2014, 
- dňa 05.03.2014 na zasadnutí snemu RZMHP starostka obce bola delegovaná na Snem  
   ZMOS-u do Bratislavy,  
- termín HODOV 2014 27- 29.06.2014 



 
 
Hlasovanie za schválenie uznesenia z tohto bodu programu prebehlo nasledovne: 
Prítomní poslanci (menovite):         5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
Hlasovali za (menovite):                  5  poslancov  (Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý,                                                
                                                         Michal Galček, Bc. Jozef Hasko,   Ing. Pavol  Martinek)                                                   
                 proti (menovite):            0 poslancov 
                 zdržali sa (menovite):    0 poslancov 
 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.  
 
14. Interpelácia  poslancov 
Starostka obce p. Darina Ninisová vyzvala poslancov OZ, aby predložili interpalácie: 
p. Bc. Jozef Hasko 
- vo svojom vystúpení kritizoval čistotu v celom Kultúrnom dome, hlavne na schodišti,   
   v kuchynke – sporáky,  
- informoval sa ohľadom vykonávania upratovacích prác a pracovného času, 
p. starostka 
- vysvetlila, že pracovníčka je prijatá na § 50 j – údržba verejného priestranstva, upratuje  
  kancelárie, DCO, KD, pracovný čas od 7.30, tak ako je upravená pracovná doba na  
  Obecnom úrade. 
p. Bc. Jozef Hasko 
- ďalej kritizoval a zároveň žiadal  starostku obce, aby v prípade, že je obecný úrad zatvorený   
   bol umiestnený oznam o dôvode zatvorenia úradu, 
- ďalej kritizoval vyrezávanie stromov a kríkov popri hlavnej cesty smerom do Žiliny,  
- informoval sa o preberaní majetku zo sály KD p. Krížom, kde mali byť prizvaní aj poslanci  
  OZ,  
- problém s p. Stražovcom, voda ide z Podielia na Pecisko, ide poceste, čím sa znehodnocuje, 
- informoval sa o získavaní potrebných finančných prostriedkoch na budovu OFK, 
p. starostka 
- vysvetlila, že vždy je umiestnený oznam o zatvorení úradu, 
- vyrezávanie stromov a kríkov vykonáva  odbor dopravy ŽSK, práce budú dokončené, 
- p. Krížo si vypratával stoly,  kreslá, gauče a tovar, ktorý tam ešte zostal,  
- voda po ceste  Pecisko tečie len, keď prší,  
- finančné prostriedky na budovu OFK – bola podaná žiadosť o dotáciu na ŽSK, ale  
  informácie o výsledku ešte nemá 
p. Jaroslav Galbavý 
- vo svojom vystúpení apeloval na starostku a poslancov OZ, aby si určili priority, dôraz dal  
   na výstavbu Viacúčelového objektu OFK, uznal, že rozpočet je vysoký, ale začať by sa  
   niekde malo, 
HK Ing. Elena Šuteková 
- neodporúča vzhľadom na prijatý rozpočet na rok 2014, aby obec čerpala úver, 
p. Jaroslav Galbavý 
vidí veľkú možnosť zahájiť výstavbu Viacúčelového objektu OFK v spolupráci so Združením 
Ovčiarsko,  



15.  Diskusia 
Diskusia sa nekonala, na zasadnutí neboli prítomní občania. 
 
16. Záver 

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

 
V Ovčiarsku, 28.03.2014 
Zapísala: Mária Isteníková 
 
 
 
 
          Darina Ninisová                                                                                
                                                                                       starostka obce 
 
 
 
Overovatelia:   Michal Galček                ...................................... 
                      
                         Lukáš Adamčík              ...................................... 
 
 


