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Zápisnica 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 29. 7. 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 rozpočtového opatrenia č. 6/2020 

5. Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Ovčiarsku – zmena 

6. Schválenie dodatku k zmluve na prenájom nebytových priestorov – pohostinstvo (bar) 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov 

9. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 18.10 h starosta obce 

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

prítomní siedmi 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 Bc. Jozef Hasko a Rastislav Vršanský. 

 

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 Jozef Hasko a Rastislav Vršanský za overovateľov zápisnice. 

 
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. 
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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 16. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
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 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2020 

 

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

e-mailom a sú k dispozícii aj v papierovej forme. Starosta obce predniesol poslancom OZ 

návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2020 a predniesol základné informácie k jednotlivým 

bodom. 

 

Poslanec Peter Palko požiadal o informáciu, aká suma je celkovo schválená na rekonštrukciu 

cesty na Priedevsie. Starosta odpovedal, že ide o sumu približne 21 tis. €, ktorá sa skladá zo 

sumy získanej zo závozu Kiahnina a doschválených 10 tis. € súčasným obecným 

zastupiteľstvom. Pri následnej otázke Petra Palka na cenu m3 suchého betónu starosta 

odpovedal, že cena za m3 je 46 € a náklady na dopravu materiálu starosta hradí zo svojich 

vlastných prostriedkov, keďže dodávateľ betónu vozí len domiešavačmi. 

 

Starosta ďalej informoval, že obec vymohla od p. Bárdyho dlžnú sumu 796 €, ktorá bola 

zapracovaná do príjmov obce. 

 

Spomedzi výdavkov prebehla diskusia, v ktorej starosta informoval, že bolo nevyhnutné 

vyčleniť prostriedky v sume 500 € na dvojkrídlovú informačnú tabuľu na cintoríne, pričom 

následne prebehla krátka diskusia k možnostiam umiestnenia tejto tabule. Poslanec Peter 

Palko požiadal o informáciu k sume 700 € určenej na znak obce, starosta vysvetlil, že ide 

o povinnosť umiestniť znaky obce a je potrebné nahradiť staré tabule. 

 

Po skončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o 

hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č 6/2020. 

 
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 
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                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Ovčiarsku – zmena 

nájomcu 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania a predniesol informáciu o výsledku výberu nového 

nájomcu nebytového priestoru, pričom informoval, že na prevádzku pohostinstva dostal dve 

rovnaké ponuky, pričom sa účastníci výberu zhodli na spokojnosti so súčasnou prevádzkou 

baru, takže bude predĺžená zmluva platná doposiaľ. Ďalej informoval, že dôjde k zmene pri 

prevádzke obchodu a najvyššiu ponuku predložila záujemkyňa Martina Schmiegerová. 

Starosta ďalej informoval, že o výsledku výberového konania informoval súčasných 

nájomcov a odoslal výpoveď nájomnej zmluvy, pričom beží trojmesačná výpovedná zmluva. 

Doplnil informáciu, že sa snažil a aj poslancov žiadal o pomoc pri získaní čo najviac ponúk 

a uvítal by, ak by o tento priestor prejavila záujem niektorá z obchodných sietí, čo by bolo pre 

obec možno najlepšie, pričom k pomoci pri získaní takéhoto prevádzkovateľa vyzval aj 

doterajšieho prevádzkovateľa obchodu. 

 

Poslanec Peter Palko sa pýtal, z akého dôvodu sa otváranie obálok konalo v sobotu v rámci 

prestávky počas obecnej brigády. Starosta vysvetlil, že sa takto rozhodol aj preto, aby 

podporil účasť občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa výberu aj k účasti na brigáde. Ďalej 

vysvetlil, že bola vyššia účasť pri vyhodnotení ponúk, pričom účastníkmi výberu boli nielen 

zamestnanci obecného úradu a poslanci OZ ale aj občania obce. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informáciu k prenájmu nebytových 

priestorov – potraviny v Kultúrnom dome o zmene nájomcu. 

 
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 – Schválenie dodatku k zmluve na prenájom nebytových priestorov za účelom 

prevádzkovania pohostinstva – predĺženie nájmu 

 

Starosta otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ o návrhu dodatku k zmluve 

o prenájme nebytových priestorov. Informoval, že ide o presné určenie podmienok, za ktorých 

je obec povinná zabezpečiť dodávanie tepla, aby nájomcovia nežiadali vykurovanie aj keď je 

vonku teplo.  

 

Poslanec Peter Palko požiadal o informáciu, či už bolo upravené nájomné, po jeho znížení 

z dôvodu zatvorenia baru v súvislosti s opatreniami proti šíreniu korony. Starosta odpovedal, 
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že nájomné sa vrátilo na pôvodnú úroveň po opätovnom otvorení baru. Poslanec Peter Palko 

požiadal o informáciu, koľko bolo uchádzačov o priestor pohostinstva. Starosta odpovedal, že 

boli len dvaja záujemcovia, terajší nájomca a Vladimír Martoník, ktorý podal ponuku na 

prevádzku oboch priestorov, obchodu aj baru, pričom ponúkol rovnaké podmienky ako 

doterajší nájomca. 

 

Po skončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ 

o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve na 

prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania pohostinstva – predĺženie nájmu. 

 
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 7 - Rôzne 

 

V rámci bodu starosta predniesol nasledujúce informácie: 

- Informáciu o zvýšení nákladov na odvoz odpadu, pričom sa zvýšila fakturácia za 

odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom z 8 € za tonu na 22 € na tonu, 

- Informáciu o použití finančných prostriedkov na kancelárske a ďalšie potreby, pričom 

poslancom OZ odovzdal detailný prehľad čerpania prostriedkov a nakúpeného 

materiálu a vybavenia. Zároveň doplnil, že účtovníctvo obce je poslancom OZ 

k dispozícii kedykoľvek, poslanci OZ môžu pokojne prísť na obecný úrad 

a zamestnankyne obecného úradu poskytnú informácie aj v čase neprítomnosti 

starostu, 

- Informáciu o dokončovaní prác na kultúrnom dome, pričom požiadal poslancov 

o pomoc pri udržiavaní čistoty fasády, keďže už došlo k jej znečisteniu, 

- Informáciu o oprave, výmene všetkých 6 WC v priestoroch KD vrátane pripojenia za 

sumu 850 €, pričom požiadal poslancov OZ o súhlas s likvidáciu starých WC, 

- Informáciu o potrebe opravy vpustu pred vchodom do priestorov obecného úradu 

a potrebe opravy krytu žumpy, 

- Informáciu o montáži okien na viacúčelovej budove na ihrisku, 

- Informáciu o potrebe úhrady služby kosenia zo strany p. Mikulíka a prípadnom 

uložení pokuty p. Mikulíkovi za neudržiavanie pozemku susediaceho s obecným 

ihriskom, 

- Informáciu o potrebe vymaľovania priestorov MŠ a opravy WC v priestoroch MŠ, 

- Požiadal poslancov OZ o návrh umiestnenia WC pri DCO, k čomu prebehla krátka 

diskusia, pričom došlo k zhode, že na ďalšom zasadnutí OZ bude predložený nákres 

možností umiestnenia, 

- Informoval, že plánuje zvolanie ďalšej schôdze OZ ku koncu augusta 2020. 

 

Po skončení informovania a krátkej diskusie predniesol starosta návrh uznesenia. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko. 

 
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 8 – Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Peter Palko predniesol návrh na opravu adresy v zmluve o audite a požiadal 

o informáciu k zmluve o zimnej údržbe, pričom starosta informoval, že firma na zimnú 

údržbu je zazmluvnená. 

 

Poslanec Rastislav Vršanský požiadal o informáciu, či je možné vyčleniť finančné prostriedky 

na hospodára priestorov na obecnom ihrisku. Starosta odpovedal, že potrebuje informáciu 

o pracovnej náplni a zodpovednosti hospodára, pričom následne bude potrebné aj schváliť 

rozpis hodín, podľa ktorého sa stanoví plat hospodára. Poslanec Rastislav Vršanský 

odpovedal, že náplňou práce by malo byť najmä kosenie, pranie dresov, údržba ihriska a jeho 

úprava pred zápasmi. Starosta doplnil, že je potrebné mať návrh OFK, riadnu dohodnutú 

pracovnú náplň, ktorá bude uvedená v zmluve s určením počtu hodín, aby bolo vykonávanie 

prác kontrolovateľné. Poslanec Rastislav Vršanský navrhol, aby zamestnankyňa obecného 

úradu upratovala aj priestory na obecnom ihrisku. 

 

Poslanec Peter Palko požiadal o informáciu, či už je schválená prevádzka detského ihriska. 

Starosta odpovedal, že konanie prebehne v pondelok 3.8.2020. 

 

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): 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 8 - Záver 
 

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

OZ bolo ukončené o 19:22 h. 
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V Ovčiarsku, 29. 7. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce                                                               

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Jozef Hasko  ________________________ 

 

    Rastislav Vršanský  ________________________ 


