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Zápisnica 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 20. 3. 2020 

 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu rokovania predložený starostom obce: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia. 

4. Schválenie zámeru Obce Ovčiarsko prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

5. Schválenie dodatku č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko na 

kalendárny rok 2020 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

7. Schválenie zásad odmeňovania starostu Obce Ovčiarsko a poslancov Obecného 

zastupiteľstva Obce Ovčiarsko 

8. Informácie o výsledku výberového konania na výzvu „Detské ihrisko – doplnenie 

prvkov“ zo dňa 20.02.2020 

9. Informácie o výsledku výberového konania na výzvu „ Kamerový systém – Obec 

Ovčiarsko“ zo dňa 17.02.2020 

10. Informácie o výbere dodávateľa na dodávku plechu – strecha viacúčelovej budovy 

OFK Ovčiarsko 

11. Rôzne 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 16.45 h starosta obce 

Ovčiarsko Ervín Schmieger. Privítal poslancov OZ, skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci 

a zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľa poslanca Ľuboša Tótha a za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Juraja Čillíka a Rastislava Vršanského. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie 

a) určenie poslanca Ľuboša Tótha za zapisovateľa 

b) určenie poslancov Juraja Čillíka a Rastislava Vršanského za overovateľov zápisnice. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3 – Schválenie návrhu programu  zasadnutia 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia. Po prednesení 

návrhu programu zasadnutia požiadal starosta obce o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 13. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 – Schválenie zámeru Obce Ovčiarsko prenajať obecný nehnuteľný majetok z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

Starosta otvoril bod rokovania, skonštatoval, že tento bod zaradil do programu zasadnutia, 

keďže už na predchádzajúcom zasadnutí OZ prebehla diskusia so záujemcom o prenajatie 

obecného nehnuteľného majetku a záujemca aj prítomní poslanci OZ sa zhodli na 

navrhnutých podmienkach prenájmu. Ďalej uviedol, že informácia o zámere bola na úradnej 

tabuli obce zverejnená v súlade s legislatívou a tiež poslanci dostali návrh textu nájomnej 

zmluvy e-mailom v dostatočnom predstihu, pričom k tomuto návrhu nájomnej zmluvy 

doposiaľ nedostal žiadne pripomienky. Po ukončení informácie požiadal poslancov OZ 

o diskusiu. Poslanci OZ nemali k tomuto bodu rokovania žiadne otázky ani doplňujúce 

návrhy, starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje zámer obce Ovčiarsko prenajať obecný 

nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Schválenie dodatku č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce 

Ovčiarsko na kalendárny rok 2020 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, uviedol, že ide o pravidelne schvaľovaný dodatok k VZN 

o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ a požiada poslancov OZ o diskusiu. Poslanci 

OZ sa vyjadrili, že sú s predmetom dodatku oboznámení a nemali otázky ani pripomienky do 

diskusie. Následne starosta predniesol text návrhu uznesenia a požiadal poslancov OZ o 

hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje dodatok č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení 

výšky prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce 

Ovčiarsko na kalendárny rok 2020. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, informoval poslancov OZ, že hlavný kontrolór sa 

ospravedlnil za neúčasť na rokovaní a predniesol poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2019. Následne prebehla krátka diskusia, v ktorej si poslanci OZ 

najmä ozrejmovali niektoré pojmy. Po skončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia 

a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Bc. Jozef Hasko prišiel o 16:59 
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K bodu 7 – Schválenie zásad odmeňovania starostu Obce Ovčiarsko a poslancov 

Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na úpravu zásad odmeňovania starostu obce 

Ovčiarsko a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, pričom uviedol, že ide 

o návrh na úpravu odmeňovania poslancov OZ, zvýšenie odmeny poslanca OZ za účasť na 

zasadnutí OZ o 5 €. Starosta ďalej poďakoval poslancom OZ za ich aktívnu pomoc 

v súčasnom volebnom období a informoval, že tento návrh na zvýšenie odmeny poslancov 

OZ už je zapracovaný v schválenom rozpočte obce Ovčiarsko na rok 2020. Nasledovala 

krátka diskusia, v ktorej poslanec Jozef Hasko poukázal na skutočnosť, že odmena poslancov 

OZ nebola predmetom úpravy už posledných 15 rokov. V diskusii sa poslanci OZ zhodli na 

akceptovaní súčasného návrhu na zvýšenie odmeny poslancov. Následne starosta požiadal 

poslancov OZ o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Zásady odmeňovania starostu Obce 

Ovčiarsko a poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 8 – Informácie o výsledku výberového konanaia na výzvu „Detské ihrisko – 

doplnenie prvkov“ zo dňa 20.02.2020 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, skonštatoval, že všetci poslanci OZ boli informovaní 

o výsledku výberového konania e-mailom a niektorí z poslancov boli na obecnom úrade 

pozrieť si obdržané ponuky. Ďalej uviedol, že vybranú ponuku považuje za najvýhodnejšiu 

pre obec nielen z pohľadu ceny, ale aj podľa zostavy prvkov, ktoré budú na detskom ihrisku 

inštalované. 

 

Po krátkej diskusii ohľadne detailov o prvkoch detského ihriska starosta požiadal poslancov 

OZ o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie o výsledku výberového 

konania na výzvu „Detské ihrisko – doplnenie prvkov“ zo dňa 20.02.2020. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9 – Informácie o výsledku výberového konania na výzvu „Kamerový systém – 

Obec Ovčiarsko“ zo dňa 17.02.2020 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, skonštatoval, že všetci poslanci OZ boli informovaní 

o výsledku výberového konania e-mailom a niektorí z poslancov boli na obecnom úrade 

pozrieť si obdržané ponuky. Ďalej uviedol, že neustále komunikuje s poslancami OZ ohľadne 

výberových konaní a žiada aby sa tiež podieľali na získavaní ponúk tak, aby bolo možné pre 

obec vybrať čo najlepšie riešenie z najnižšími nákladmi. Doplnil, že výberové konanie na 

kamerový systém sa opakovalo z podnetu poslanca OZ Petra Palka, pričom potenciálny 

dodávateľ navrhnutý poslancom Petrom Palkom na výzvu nereagoval a ponuku nepodal, 

takže obec už mohla mať pred pol rokom toto výberové konanie ukončené. V následnej 

krátkej diskusii starosta uviedol, že vybraný dodávateľ ako jediný spomedzi tých, čo podali 

ponuky, aktívne komunikuje s obecným úradom a bol aj fyzicky prítomný na obecnom úrade 

a vysvetľoval detaily ponuka. Po skončení diskusie starosta požiadal poslancov OZ 

o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie o výsledku výberového 

konania na výzvu „Kamerový systém – Obec Ovčiarsko“ zo dňa 17.02.2020. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu č. 10 – Informácie o výbere dodávateľa na dodávku plechu – strecha 

viacúčelovej budovy OFK Ovčiarsko 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, skonštatoval, že všetci poslanci OZ boli informovaní 

o výsledku výberového konania e-mailom a niektorí z poslancov boli na obecnom úrade 

pozrieť si obdržané ponuky. Ďalej uviedol, že materiál bude stáť do 4 tis. €, že rozdiel medzi 

prvou a druhou ponukou bol veľmi výrazný a s vybraným dodávateľom už komunikuje 

o dodaní v utorok. Poprosil poslancov OZ o ďalšiu pomoc pri výstavbe budovy. Po krátkej 

diskusii starosta požiadal poslancov OZ o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie o výbere dodávateľa na 

dodávku plechu – strecha viacúčelovej budovy OFK Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 



6 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 11 –  Rôzne - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania a predniesol informáciu o potrebe úpravy rozpočtu obce, 

najmä vyčlenenie prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu cesty Priedevsie a zvýšenie 

prostriedkov na potreby rekonštrukcie a modernizácie KD. Poslancov OZ ďalej informoval, 

že najnižšia ponuka na zateplenie a fasádu je o 7 tis. € vyššia ako už schválených 40 tis. €. 

Následne sa z dôvodu úplnosti rekonštrukcie rozhodol doplniť požiadavku na výmenu 

prístreškov pred vchodmi do KD a OÚ, kde bude podľa zatiaľ získaných ponúk potreba 4 tis. 

€ a na výmenu vetračiek a vstupných dverí OÚ v sume 4,6 tis. €. V nasledujúcej krátkej 

diskusii ohľadne detailov doplnenia požiadavky na zvýšenie sumy finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu a modernizáciu KD starosta zdôraznil, že celková potreba finančných 

prostriedkov 55,6 tis. €, ktorá zahŕňa aj výmenu prístreškov, vetračiek a vstupných dverí OÚ 

je výrazne nižšia, ako predpoklad nákladov viac ako 95 tis. € prezentovaný v minulosti 

predchádzajúcou starostkou. Popri Po krátkej diskusii a vysvetlení detailov starosta požiadal 

poslancov OZ o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD. 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský, Juraj 

Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Ľuboš Ballay sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia OZ z pracovných dôvodov 

o 17:25. 

 

K bodu 12 – Rôzne 

 

Starosta obce vyjadril poďakovanie poslancom OZ za výbornú spoluprácu a požiadal ich aby 

venovali pozornosť pravidlám predchádzania nákaze. Informoval, že v súčasnosti musí 

venovať veľa času a pozornosti práve udalostiam týkajúcim sa hrozby koronavírusu a snaží sa 

aj v súčasných podmienkach robiť čo najviac. V rámci diskusie sa starosta a poslanci OZ 

zhodli na skutočnosti, že bude potrebné prispôsobiť organizáciu kultúrnych podujatí v obci 

vždy aktuálnemu stavu hrozby nákazy a nariadeniam štátnych orgánov. Diskusiu starosta 

ukončil informáciou, že v prípade potreby bude poslancov OZ osobne informovať a žiadať 

o pomoc. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Rastislav Vršanský, Juraj Čillík, 

Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ing. Peter Palko, PhD., Ľuboš Ballay 
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Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Rastislav Vršanský, Juraj Čillík, 

Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 12 – Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Jozef Hasko navrhol vytvorenie komisie pre vyhodnocovanie ponúk pri výberových 

konaniach obce. V krátkej diskusii sa starosta aj poslanci OZ zhodli, že ak bude záujem zo 

strany poslancov prihlásiť sa do výberovej komisie, bude táto komisia zriadená. Zároveň sa 

zhodli na umožnení účasti na vyhodnotení výberových konaní ako pozorovateľovi každému 

poslancovi OZ aj keď nebude členom výberovej komisie. Starosta na záver poukázal na 

skutočnosť, že komunikuje s poslancami OZ a prijíma návrhy a neprevezme zákazku kým nie 

je úplne v poriadku. 

 

Poslanec Jozef Hasko predniesol návrh na zakúpenie chladiaceho boxu pre zosnulých do 

miestneho DCO. V následnej diskusii sa preberala možnosť umiestnenia tohto boxu 

a prechodnosť dverí vo vnútri budovy. Ďalej prebehla diskusia o potrebe dokončenia aj 

ostatných prác v DCO, aby už bolo dokončené všetko, čo bolo predmetom diskusií 

v minulosti. Starosta odpovedal, že súhlasí s týmto návrhom, bude však potrebné dokončiť 

doposiaľ rozpracované aktivity. Poslanci OZ a starosta sa zhodli na realizácii návrhu Jozefa 

Haska v nasledujúcich rokoch súčasného volebného obdobia. 

 

Poslanec Jozef Hasko navrhol doplnenie čalúnenia na lavice v DCO, pričom uviedol možnosti 

riešenia s čo najnižšími nákladmi, najmä možnosť svojpomocného upevnenia čalúnenia k 

laviciam. Starosta a poslanci OZ sa súhlasili s návrhom poslanca Jozefa Haska a v prípade 

dohody na nákupe materiálu a vykonania prác vyčlenia na tento účel dodatočné finančné 

prostriedky v rozpočtovom opatrení. 

 

Poslanec Jozef Hasko predniesol návrh, aby sa vopred dohodli termíny zasadnutí OZ, 

napríklad v posledný piatok v mesiaci. Starosta a poslanci OZ súhlasili s návrhom a dohodli 

sa na príprave návrhu plánu zasadnutí OZ, ktorý môže byť predmetom prerokovania na 

nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce 

Ovčiarsko. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Rastislav Vršanský, Juraj Čillík, 

Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ing. Peter Palko, PhD., Ľuboš Ballay 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Rastislav Vršanský, Juraj Čillík, 

Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 13 -  Záver 
 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie 

OZ bolo ukončené o 17:47 h. 

 

 

 

 

V Ovčiarsku, 20. 3. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce                                                               

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Juraj Čillík   ________________________ 

 

    Rastislav Vršanský  ________________________ 


