
1 

 

Zápisnica 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 20. 11. 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. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva – p. Juraja Galbavého (1. náhradník) 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2020 

6. Schválenie dotácie na OFK Ovčiarsko na rok 2021 

7. Stanovisko, že dotácia na rok 2020 bude poskytnutá len v alikvótnej časti 

8. Schválenie financií poskytnutých na vypracovanie územného plánu ako zmarenú 

investíciu 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

11. 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 šiesti poslanci a zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Starosta informoval, že nový 

poslanec OZ Juraj Galbavý sa ospravedlnil a z pracovných dôvodov príde na zasadnutie OZ 

s oneskorením. 

 

K bodu 2 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

poslancov Rastislav Vršanský a Bc. Jozef Hasko. 

 

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 Rastislav Vršanský a Bc. Jozef Hasko za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Peter Palko PhD., Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov 

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

Ing. Peter Palko PhD., Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 



2 

 

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 19. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Peter Palko PhD., Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov 

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

Ing. Peter Palko PhD., Rastislav Vršanský 

                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.  

 

Poslanec Ľuboš Tóth navrhol úpravu názvu bodu rokovania č. 7, nový názov bodu rokovania 

znie: Informácia k dotácii pre Občianske združenie Ovčiarsko na rok 2020. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Peter Palko PhD., Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov 

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

Ing. Peter Palko PhD., Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že návrh na úpravu názvu bodu rokovania 

bol prijatý. 

 

Poslanec Ľuboš Ballay sa ospravedlnil a z pracovných dôvodov odišiel o 17:25. Z dôvodu 

neprítomnosti poslanca Juraja Galbavého starosta navrhol prestávku v rokovaní OZ, s čím 

poslanci OZ súhlasili. Poslanec Juraj Galbavý prišiel o 17:58, po jeho príchode pokračovalo 

zasadnutie OZ bodmi v poradí podľa schváleného programu rokovania. 

 

K bodu 4 – Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva – p. Juraja Galbavého (1. 

náhradník) 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ so skutočnosťou, že 

poslankyňa Monika Habáňová sa vzdala mandátu poslankyne OZ z dôvodu, že sa v obci 

nezdržiava. Následne poslancov OZ oboznámil so skutočnosťou, že p. Juraj Galbavý sa 

rozhodol prijať mandát. Po tomto úvode požiadal p. Juraja Galbavého o zloženie sľubu 

poslanca OZ. 
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P. Juraj Galbavý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ v súlade s § 26 zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podpísal jeho písomné 

vyhotovenie. Následne starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ 

o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko konštatuje, že poslanec Juraja Galbavý, zložil sľub 

poslanca. 

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 5 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2020 

 

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. 9/2020 a predniesol základné informácie 

k jednotlivým bodom. 

 

Poslanec Peter Palko požiadal o informáciu, či nebolo možné urobiť dvere do skladového 

priestoru tak, aby nezasahovali do novo urobenej fasády Kultúrneho domu. Starosta 

odpovedal, že z hygienických dôvodov nie je možné navážať zásoby do predajne cez priestor 

predajne, takže bolo potrebné urobiť samostatný vchod pre zásobovanie. 

 

K ďalším bodom rozpočtového opatrenia prebehla krátka informačná diskusia, ktorej 

predmetom bolo najmä poskytnutie vysvetlení k jednotlivým návrhom na úpravu rozpočtu 

obce. Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o 

hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko: 

a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 25 000,- € 

na mimoriadnu okolnosť „Slnečná stráň“ v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 

583/204 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2020. 

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6 - Schválenie dotácie na OFK Ovčiarsko na rok 2021 

 

Starosta otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ s návrhom poskytnutia dotácie pre 

činnosť OZO na rok 2021 vo výške 5.800 €. 

 

Po krátkej diskusii o predmete výdavkov Občianskeho združenia, ktoré pokrýva činnosť 

futbalového klubu, tanečného klubu Babenky a stolnotenisového klubu dal starosta hlasovať 

o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje dotáciu vo výške 5.800 € pre Občianske 

združenie Ovčiarsko na rok 2021. 

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 7 – Informácia k dotácii pre Občianske združenie Ovčiarsko na rok 2020 

 

Starosta predniesol informáciu o tom, že doposiaľ obec poskytla OZO dotáciu len vo výške 

2.900 €. Z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19 sa predpokladá, že dotácia nebude 

čerpaná v pôvodne schválenej výške 5.800 €. Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh 

uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie poskytnutie dotácie na rok 2020 

v alikvotnej časti 2 900,- €, z pôvodne schválených 5 800,- €, ako dôvod uvádzame opatrenia 

vlády v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. 

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8 - Schválenie financií poskytnutých na vypracovanie územného plánu ako 

zmarenú investíciu 

 

Starosta otvoril bod rokovania a poslancov OZ informoval o skutočnosti, že pre zaúčtovanie 

výdavkov vynaložených na obstaranie územného plánu v minulom volebnom období ako 

zmarenej investície je nevyhnutný súhlas obecného zastupiteľstva. Návrh na zaúčtovanie 
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zmarenej investície bol zároveň aj jedným z výstupov auditu účtovnej závierky obce za rok 

2019. 

 

Po krátkej diskusii a vysvetlení dôvodu nevyhnutnosti účtovania zmarenej investície dal 

starosta hlasovať o nasledujúcom návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje zaúčtovanie nezaradenej investície na 

obstaranie ÚPN-O v sume 13 500,- €  ako zmarenú investíciu. 

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9 - Rôzne 

 

V rámci bodu starosta predniesol nasledujúce informácie: 

- Požiadal poslancov OZ o pomoc pri roznášaní darčekov pre občanov obce v rámci 

úcty k starším, čo je náhradné riešenie za organizovanie tradičného kultúrneho 

podujatia, 

- Požiadal poslancov OZ o pomoc pri roznášaní darčekov pre deti v rámci Mikuláša, 

ako náhrady za organizovanie tradičného kultúrneho podujatia, 

- Informoval, že p. Majdák dal preskúmať vybudovanie retardérov v obci, projekt pre 

vybudovanie retardérov je už pripravený, avšak došlo k pochybeniu v tom, že 

dopravné značky pri retardéroch nie sú schválené dopravným inšpektorátom, 

vzniknutú situáciu bude starosta riešiť, 

- Informoval poslancov OZ, že plánuje ďalšie zasadnutie OZ na dňa 11. 12. 2020. 

 

Po skončení informovania a krátkej diskusii predniesol starosta návrh uznesenia: 

 

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

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10 – Interpelácie poslancov 
 



6 

 

Prebehla krátka diskusia k potrebe úprav ihriska z dôvodu zosuvov, ktoré vznikli na Slnečnej 

stráni. Rozsah úprav a možnosti riešenia sa budú definovať po sanovaní zosuvu na Slnečnej 

stráni. 

 

Poslanec Jozef Hasko predniesol návrh na úpravu osvetlenia na ihrisku. Starosta vysvetlil, že 

osvetlenie na ihrisku je nastavené tak, aby zabezpečovalo dobré svetelné podmienky pre 

kameru, ktorá je tam osadená.  

 

Poslanec Jozef Hasko sa pýtal na možnosť osadenia ďalších svietidiel na koniec Lipovej 

ulice, kde sú novostavby. Starosta informoval, že má v úmysle osadiť nové svietidlá, ktoré už 

sú v obci k dispozícii. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ľuboš Ballay 

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

Palko PhD., Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 11 - Záver 
 

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

OZ bolo ukončené o 18:52 h. 

 

 

 

V Ovčiarsku, 20. 11. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Rastislav Vršanský  ________________________ 

 

    Bc. Jozef Hasko  ________________________ 


