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Zápisnica 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 18. 9. 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 prenájmu obecného majetku formou priameho prenájmu 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8 

6. Rôzne 

7. Interpelácie poslancov 

8. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 17.10 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 Ľuboš Ballay a Ing. Peter Palko, PhD. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie 

a) určenie poslanca Ing. Ľuboša Tótha za zapisovateľa 

b) určenie poslancov Ľuboš Ballay a Ing. Peter Palko, PhD za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              5 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ľuboš 

Ballay, Ing. Peter Palko PhD 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Poslankyňa Monika Habáňová prišla o 17:13 

 

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 18. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Po schválení programu zasadnutia OZ navrhnutého starostom požiadal starosta o návrhy na 

doplnenie alebo úpravu programu zasadnutia. Žiadny poslanec OZ nepredniesol návrh, 

starosta pokračoval vo vedení zasadnutia OZ podľa schváleného programu. 

 

K bodu 4 – Schválenie prenájmu obecného majetku formou priameho prenájmu 

 

Starosta otvoril bod rokovania a požiadal poslancov OZ o diskusiu. Do diskusie sa prihlásil aj 

poslanec Peter Palko, ktorý vyjadril názor, že sa mu konanie obce v tejto veci nezdá, považuje 

ho za zlé, že sa zdrží hlasovania a zdôvodnil svoje vyjadrenia. 

 

Starosta sa vyjadril, že pre neho je najdôležitejšie, aby bola víťazná ponuka čo najvýhodnejšia 

a najužitočnejšia pre obec. Ďalej zdôraznil, že prevádzkovanie obchodu sieťou Koruna bude 

najlepším riešením pre obec. 

 

V rámci diskusie došlo ku zhode, že je nevyhnutné vždy hľadať riešenie najvýhodnejšie pre 

obec a jej občanov, pričom starosta doplnil, že od nového nájomcu očakáva nielen vyššie 

nájomné, ale najmä lepšie zásobovanie, letákové akcie a možno aj príspevky na konanie 

kultúrnych akcií v obci. 

 

Po skončení diskusie predniesol starosta návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje prenájom obecného majetku, priestorov 

obchodu, formou priameho prenájmu. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   1 poslanec - Ing. Peter Palko PhD 
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2020 

 

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

e-mailom a sú k dispozícii aj v papierovej forme na zasadnutí. Starosta obce predniesol 

poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2020 a predniesol základné informácie 

k jednotlivým bodom. 

 

Okrem iného starosta informoval: 

- Ovčiarsko bolo jednou zo štrnástich obcí, ktoré dostali príspevok na úhradu časti 

mzdových nákladov pre zamestnankyne MŠ v súvislosti s opatreniami vzťahujúcimi 

sa na COVID-19 v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti 

v materských školách“. Výška príspevku je takmer 8,5 tis. € a o túto sumu za zvyšujú 

príjmy obce aj výdavky vo funkčnej klasifikácii 09111 Predprimárne vzdelávanie. 

- O výške celkových nákladov na opravu cesty na Priedevsie 23 tis. €, pričom sa zatiaľ 

ešte očakáva faktúra za betón. Zostávajúce žľaby sú uložené na Lipovej ulici, kde 

budú použité. 

- O vybudovaní novej autobusovej zástavky s celkovými nákladmi 1.703 €. 

- O dobudovaní nových stĺpov a lámp a výmene novej lampy pri DCO v celkovej 

hodnote 500 €. 

- O doplnení kamerového systému a osvetlenia pri budove na ihrisku v celkovej hodnote 

1.200 €. 

- O zabudovaní nových zasúvacích dverí v MŠ v celkovej hodnote 600 €, ktoré boli 

nevyhnutné z dôvodu opravy odpadov WC s osadenia WC. 

- O odhadovaných výdavkoch približne 2.000 € na vybudovanie nových krížov na 

cintoríne. 

- O odhadovaných výdavkoch približne 2.000 € na vybudovanie štyroch retardérov v 

obci. 

- O odhadovaných výdavkoch približne 500 € na osadenie dopravných značiek. 

 

K uvedeným bodom prebehla diskusia, po ktorej starosta predniesol návrh uznesenia 

a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2020. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

                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: 
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- Zmena v organizácii kultúrnej akcie „Úcta starším“, starosta navrhol kúpenie darčekov 

a odovzdanie občanom, pričom vzhľadom na skutočnosť, že sa nebude pripravovať 

program a občerstvenie môžu byť kúpené hodnotnejšie darčeky. Následne prebehla 

diskusia k návrhu darčekov. 

- O doplnení nápisu „Kultúrny dom“. 

- Starosta informoval, že v najbližšom období ukončí obstaranie budovy pri družstve. 

 

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 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov 
 

Hlavný kontrolór požiadal o informáciu, či by bolo možné zariadiť povolenie rýchlosti 70 

km/h. Starosta odpovedal, že je problém s povolením vyššej rýchlosti z dôvodu, že pokračuje 

výstavba v lokalite Lány a kvôli autobusovej zástavke Lány. 

 

Poslanec Peter Palko sa pýtal, aká výmena pozemku bola prejednávaná na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ. Starosta odpovedal, že ide o vzájomnú výmenu pozemkov vedľa futbalového 

ihriska. 

 

Poslanec Jozef Hasko navrhol premiestnenie kontajnerov pri družstve zo súčasného miesta 

k bráne na družstve. Starosta vysvetlil, že je lepšie ak sú kontajnery ľuďom čo najbližšie a za 

separovaný zber obec neplatí, takže je lepšie ak sú smeti v kontajneroch, než by to ľudia 

hádzali niekam inam. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský 

Hlasovali za (menovite):              6 poslanci – Juraj Čillík, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Ballay, 

Ing. Peter Palko PhD, Monika Habáňová 

                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 18:37 h. 

 

 

 

V Ovčiarsku, 18. 9. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ľuboš Ballay   ________________________ 

 

    Ing. Peter Palko, PhD  ________________________ 


