
1 

 

Zápisnica 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 26. 6. 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 Záverečného účtu obce za rok 2019 

5. Schválenie rozpočtových opatrení 

6. Rôzne 

7. Interpelácie poslancov 

8. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 17.11 h starosta obce 

Ovčiarsko Ervín Schmieger. Privítal hlavného kontrolóra, poslancov OZ, skonštatoval, že sú 

prítomní šiesti poslanci, ospravedlnil sa poslanec Rastislav Vršanský 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 Ľuboša Ballaya. 

 

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 Ľuboš Ballay za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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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 15. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 – Schválenie Záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2019 

 

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

e-mailom, Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra bolo prednesené na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ. Ďalej doplnil súhrnné informácie k návrhu záverečného účtu a požiadal 

poslancov OZ o prednesenie otázok. 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 

a)  záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Ovčiarsko bez výhrad 

b)  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

     58 037,53 EUR. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 5 – Schválenie rozpočtových opatrení 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020 a predniesol 

základné informácie k jednotlivým bodom. 

 

V rámci diskusie starosta informoval o upchávaní odpadu v budove MŠ a potrebe jeho 

opravy, na ktoré je potrebné vyčleniť výdavky v odhadovanej výške 2 tis. €. 

 

Poslanec Rastislav Vršanský prišiel o 17:30. 

 

Poslanec Jozef Hasko požiadal o informáciu, v akej výške sa predpokladá zostatok hotovosti 

na účte obce k 31. 12. 2020. Táto informácia nebola na zasadnutí k dispozícii, keďže v návrhu 

rozpočtového opatrenia neboli zahrnuté informácie o celkovej sume, ktorú má obec 

k dispozícii. Starosta a poslanci OZ sa dohodli, že táto informácia bude predložená na 

nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

Starosta ďalej informoval poslancov OZ o znižovaní príjmov obce z podielových daní 

a potrebe zohľadniť túto skutočnosť v hospodárení obce. 

 

Po skončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko  schvaľuje rozpočtové opatrenia. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov 

Hlasovali za (menovite):              7 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 

V rámci bodu starosta predniesol nasledujúce informácie: 

- Zverejnenie výzvy na podávanie ponúk na prenájom nebytových priestorov na účely 

prevádzky predajne potravín a nepotravinového tovaru a prevádzky pohostinstva. 

Zároveň informoval o tom, že obec priamo oslovila prevádzkovateľov sietí predajní 

Jednota, Libex, Fresh a Koruna. 

- Informoval, že na obec bolo doručené anonymné oznámenie o prevádzke p. Pavliaka 

v priestoroch družstva. Ďalej informoval, že v tomto priestore prebehlo množstvo 

kontrol od rôznych kontrolných orgánov vrátane životného prostredia a hygieny a na 

žiadosť p. Pavliaka prebehlo meranie hlučnosti prevádzky v blízkosti obytných 

rodinných domov, ktorým bolo zistené, že nie sú prekročené povolené úrovne 

hlučnosti. Záverom vykonaných kontrol bolo, že boli splnené podmienky prevádzky 

so zistením miernych nedostatkov a nariadenia ich odstránenia. Starosta ďalej 

informoval, že ide o anonymné podanie, takže nemá informáciu komu by mal 

odpovedať. Doplnil vysvetlenie, že sťažovateľovi dáva odpoveď formou prerokovania 

tejto skutočnosti na zasadnutí OZ a uvedením zistených skutočností v zápisnici zo 



4 

 

zasadnutia OZ. Poslanec Peter Palko zároveň podal vysvetlenie k priebehu 

a výsledkom merania. 

- Organizácia obecných hodov s kolotočmi a zábavy v náhradnom termíne počas 

víkendu 4.-5. júl 2020, pričom požiadal poslancov OZ o pomoc s organizáciou. Ďalej 

informoval, že program dňa detí prebehne v sobotu v popoludňajších hodinách. 

 

Poslanec Rastislav Vršanský sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia OZ o 17:44. 

 

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, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Jozef Hasko predniesol návrh na zakúpenie a osadenie kanalizačnej vpuste pred 

vchodom obecného úradu. 

 

Poslanec Jozef Hasko navrhol ako člen kultúrnej komisie zvýšenie finančných prostriedkov 

na organizáciu kultúrnych podujatí z dôvodu navýšenia požiadaviek hudobných skupín 

a zvyšovania ďalších nákladov súvisiacich s priebehom kultúrnych akcií. Starosta opäť 

upozornil na skutočnosť, že aj pri organizácii kultúrnych opatrení bude potrebné brať do 

úvahy zhoršovanie ekonomickej situácie a znižovanie príjmov obce. 

 

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, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay 

                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, 26. 6. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce                                                               

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Monika Habáňová  ________________________ 

 

    Ľuboš Ballay   ________________________ 


