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Zápisnica 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 7. 5. 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 Oznámenia o zámere Obce Ovčiarsko zameniť obecný nehnuteľný majetok 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – vyvesené dňa 07.04.2020. 

5. Schválenie súhlasu Obce Ovčiarsko s prebratím budúcej komunikácie vybudovanej na 

náklady investora po dokončení a skolaudovaní za symbolickú cenu. 

6. Rôzne 

7. Interpelácie poslancov 

8. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 17.38 h starosta obce 

Ovčiarsko Ervín Schmieger. Privítal hlavného kontrolóra, 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 Moniku Habáňovú a Juraja Čillíka. 

 

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 Monika Habáňová a Juraj Čillík za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD. 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD. 

                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 
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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 14. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD. 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD. 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Jozef Hasko prišiel o 17:45 

 

K bodu 4 – Schválenie Oznámenia o zámere Obce Ovčiarsko zameniť obecný 

nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa – vyvesené dňa 07.04.2020 

 

Starosta otvoril bod rokovania, skonštatoval, že podklady k tomuto bodu zaslal poslancom OZ 

e-mailom a predniesol informáciu o zámere zameniť nehnuteľný majetok obce. 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 Oznámenie o zámere Obce Ovčiarsko 

zameniť obecný nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Schválenie súhlasu obce s prebratím budúcej komunikácie vybudovanej na 

náklady investora po dokončení a skolaudovaní za symbolickú cenu 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania, uviedol, že ide o lokalitu Zelená stráň a predniesol 

informáciu, že ide o vybudovanie cesty a odovzdanie tejto cesty do majetku obce za 

symbolickú cenu. 

 

Na otázky poslancov k vybudovaniu cesty doplnil, že k ceste bude projektová dokumentácia, 

a spracovaná zmluva. Cesta bude obci odovzdaná skolaudovaná a domy v lokalite sa budú 

kolaudovať až po skolaudovaní cesty. 
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Poslanec Peter Palko sa zaujímal o odvodnenie lokality, načo starosta odpovedal, že 

odvodnenie bude predmetom štúdie, projektovej dokumentácie a ráta sa s vybudovaním 

potrubia primeraných rozmerov aby postačovalo aj na vybudovanie ďalších domov 

v budúcnosti. 

 

Poslankyňa Monika Habáňová sa pýtala, kedy sa predpokladá začiatok výstavby. Starosta 

odpovedal, že je ešte potrebné najprv prejsť územným konaním a že možno tento rok ešte 

nebude možné začať. Doplnil, že samozrejme bude potrebné pripraviť aj zmluvy. 

 

Poslanec Rastislav Vršanský sa zaujímal o to, čo bude patriť k odovzdanej komunikácii. 

Starosta doplnil, že vybudovanie osvetlenia a obecného rozhlasu na obecnej časti bude hradiť 

obec, siete k tomu nevyhnutné budú zabudované počas výstavby cesty. Na otázku poslanca 

Rastislava Vršanského doplnil, že symbolická cena za prevzatie cesty bude 1 euro. Doplnil, že 

text zmluvy sa bude schvaľovať samostatne a on bude trvať na zmluvných pokutách a na tom, 

že kým nebude skolaudovaná cesta, nebude možné skolaudovať ani domy. 

 

Starosta ďalej informoval, že sa predpokladá výstavba dvoch vzorových domov pre podporu 

predaja, avšak žiadny dom nebude kolaudovaný skôr ako prístupová cesta. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje súhlas Obce s prebratím budúcej 

komunikácie, vybudovanej na náklady investora, po dokončení a skolaudovaní za symbolickú 

cenu. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 

Starosta predniesol poslancom OZ požiadavku na súhlas s financovaním opráv obecného 

rozhlasu podľa potreby. V súčasnosti má dostatok finančných prostriedkov v rozpočte, 

v prípade potreby požiada o navýšenie. 

 

Hlavný kontrolór predložil poslancom OZ návrh textu odborného stanoviska hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce Ovčiarsko za rok 2019, ktoré bude súčasťou programu 

nasledujúceho zasadnutia OZ. Návrh záverečného účtu obce bol poslancom zaslaný e-

mailom. Zámerom je poskytnúť dokumenty poslancom OZ v dostatočnom časovom 

predstihu, aby bolo možné sa pripraviť na jeho prerokovanie a zapracovať všetky prípadné 

pripomienky. 

 

Starosta informoval, že onedlho bude upravené detské ihrisko oficiálne sprístupnené 

s povolením na užívanie. 

  

Starosta informoval, že do kamerového systému vybudovaného v obci bude pripojená ešte 

jedna kamera, ktorá by mala byť zameraná na priestor družstva v obci, pretože sa tam začala 
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tvoriť čierna skládka. Dodávateľ kamerového systému poskytne dodatočnú kameru za 

symbolickú sumu. 

 

Starosta požiadal poslancov OZ o návrhy odtieňa fasády KD. Prebehla krátka diskusia 

o možnostiach farebnej úpravy fasády. 

 

Po skončení informovania a krátkej diskusie predniesol starosta návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov 
 

- poslankyňa Monika Habáňová sa spýtala, či sa budú konať v obci bohoslužby. 

Starosta informoval, že sa budú konať, v DCO je upravené sedenie, kapacita DCO je 

24 osôb. Zároveň informoval, že sa pripravujú bohoslužby pre starších občanov 

v priebehu niektorého pracovného dňa, 

- poslanci OZ sa ďalej pýtali na prípravu kultúrnych podujatí v obci. Starosta 

informoval, že zatiaľ s kultúrnymi podujatiami na hody ani s inými v blízkej 

budúcnosti nepočíta, keďže nie je jasné, aké budú opatrenia na zamedzenie šírenia 

COVID 19, 

- poslanec Rastislav Vršanský informoval, že na obecný ples, ktorý sa bude konať 

16.1.2021 je objednaná hudobná skupina Bonita a na fašiangy 6.2.2021 sú dohodnuté 

kapely Sunny music na večernú zábavu a Kokšoband na sprievod, 

- poslanec Peter Palko sa pýtal, aký je návoz kameniva nad ihriskom. Starosta 

informoval, že p. Beniač vozí kameň na svoj pozemok, kde plánuje výstavbu a časť 

z kameniva bude darovaná obci na násyp obecnej cesty. 

 

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): 6 poslancov – Monika Habáňová, Rastislav Vršanský, Juraj Čillík, 

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter Palko, PhD., 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 8 - Záver 
 

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

OZ bolo ukončené o 18:45 h. 

 

 

 

 

V Ovčiarsku, 7. 5. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce                                                               

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Juraj Čillík   ________________________ 

 

    Monika Habáňová  ________________________ 


