
Uznesenia 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko  

zo dňa 31.01.2014 
 
 

Uznesenie č.  1 
K bodu rokovania  OZ  č. 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  
1) volí 

a) návrhovú  komisiu v zložení:  Ing. Pavol  Martinek  a Bc. Jozef Hasko  
b)  za overovateľov zápisnice  p. Lukáš Adamčík a p. Jaroslav Galbavý                                                                             

 
Uznesenie č.  2 
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.  3 
K bodu rokovania OZ  č. 5. Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku  na  dieťa materskej školy zriadenej na území Obce Ovčiarsko 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku 
1) prerokovalo 

a) Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa materskej školy zriadenej na území Obce Ovčiarsko 

2) schvaľuje 
a) zmeny a úpravy v predloženom návrhu VZN na základe  podnetu HK a osvojeného 

poslaneckého návrhu 
b) VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy zriadenej na území Obce Ovčiarsko vrátane pozmeňujúcich zmien 
a návrhov ako celok 

 
Uznesenie č.  4 
K bodu rokovania OZ č. 6. Predaj pozemku vo vlastníctve obce - LV č. 293, parcela KN-C 
627/20, druh pozemku – vodné plochy, výmera 57 m², podiel 1/1  pre stavbu diaľnice D1 
Hri čovské  Podhradie  –  Lietavská Lúčka  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1)   poveruje 

a) Komisiu stavebnú,  životného prostredia a sťažností vykonať ohliadku na pozemku  
parc. č.  627/20 v k.ú. Ovčiarsko, ktorý je predmetom prerokovania tohto bodu 
rokovania OZ   

2)   schvaľuje 
� trvalú prebytočnosť majetku obce Ovčiarsko a zámer previesť svoj majetok  
� spôsobom prevodu – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8  písm. e) z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, tohto majetku: 
 
 
 
 



� 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. 

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

IČO:  35919001    DIČ:  2021937775 
� za týchto podmienok:     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.  
 
Uznesenie č. 5 
K bodu rokovania OZ 7. Návrh na schválenie Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu 
Obce Ovčiarsko v súlade  s  ust. § 26 ods. 3 Stavebného zákona 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1)   konštatuje, že 

a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Ovčiarsko (ÚPN-O) bol po dobu 
30  dní zverejnený na úradnej tabuli a na oficiálnej web stránke Obce a prerokovaný  
s dotknutým orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami 
v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona 

b) Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú  
    akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-O Ovčiarsko, resp.  
    bude k nim prihliadať v rámci spracovania následnej  projektovej dokumentácie a pred  
    realizáciou stavieb 
c) Fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-O  
    Ovčiarsko pripomienky ani námietky  
d) Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva vydal  
     k predloženému návrhu súhlas podľa § 13Zákona č. 220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA- 
    OOP4-2013/00204/SUR zo dňa 4.12.2013 na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy  
    na  stavebné zámery a na iné zámery, v celom požadovanom rozsahu 2,96 ha natrvalo. 
e) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 
    plánovania   preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-O Ovčiarsko podľa § 25  
    Stavebného zákona  a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA- 
    OVBPl/V/2013/01148/TOM zo dňa   23.12.2013.  

 2)  berie na vedomie 
a) Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy     

a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-O Ovčiarsko 
3)   schvaľuje 

a) Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Ovčiarsko v súlade s ustanovením § 26 
ods.  3) Stavebného zákona  

 
Uznesenie č. 6 
K bodu rokovania  8. Návrh na schválenie VZN Obce Ovčiarsko o záväznej časti Zmeny 
a Doplnku č. 3 Územného plánu Obce Ovčiarsko v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) 
stavebného zákona  
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) schvaľuje 

a) VZN Obce Ovčiarsko o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3  Územného plánu Obce 
Ovčiarsko v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného  zákona.  

 
 



Uznesenie č.  7 
K bodu rokovania  9.  Aktuálne informácie 
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku 
1) berie na vedomie  

a)  Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2014 –  príloha zápisnice 
2) schvaľuje 

a) Termíny zasadnutí OZ obce Ovčiarsko na rok 2014  - príloha zápisnice 
b) Obecné poplatky za služby na rok 2014 –  príloha zápisnice 

 
 
 
V Ovčiarsku 31.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Darina Ninisová                                                                                
                                                                                       starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 06.02.2014 
Zvesené:    21.02.2014 


