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Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 11. 12. 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 rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2021 

5. Schválenie kompetencie starostu na úpravu rozpočtu na konci roka 

6. Schválenie Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej 

stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov 

9. 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 štyria poslanci a zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Starosta informoval, že 

poslanci OZ Juraj Galbavý a Rastislav Vršanský sa ospravedlnili a nemôžu sa zúčastniť 

zasadnutia OZ z dôvodu karanténneho opatrenia, poslanec Ing. Ľuboš Tóth 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 Ing. Petra Palka, PhD. a za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Juraj Čillík a Ľuboš Ballay. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie 

a) určenie poslanca Ing. Peter Palko, PhD za zapisovateľa 

b) určenie poslancov Juraj Čillík a Ľuboš Ballay za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko PhD., Ľuboš    

                    Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý, Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko PhD., 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 20. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko PhD., Ľuboš  

                    Ballay 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý, Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko PhD., Ľuboš  

                                                                               Ballay 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 – Schválenie rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2021 

 

Starosta obce otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ s návrhom rozpočtu na rok 

2021, ktorý bol v predstihu zaslaný poslancom a je zároveň k dispozícii v papierovej podobe. 

Hlavný kontrolór poslancom OZ prezentoval stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

spolu s odporúčaním schváliť rozpočet obce Ovčiarsko na rok 2021. Následne starosta otvoril 

diskusiu. 

 

V priebehu diskusie starosta odpovedal na otázky poslancov k položkám návrhu rozpočtu. 

Poslanec Bc. Jozef Hasko navrhoval úpravy návrhu rozpočtu zamerané na: 

- Vylúčenie výdavkov na opravu kosačky a kúpu novej kosačky, 

- Návrh na zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na kultúrne akcie, 

- Návrh na zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na sociálne potreby, pre prípad potreby. 

 

Ďalej prebehla diskusia o plánovaných investíciách v obci a dostatočnosti určených 

prostriedkov. Predmetom diskusie boli okrem iného plánované pokračovanie v opravách ciest, 

osadenie nových žľabov v oblastiach, kde sú problémy s odvádzaním vody,  

 

Poslanec Ľuboš Tóth prišiel o 17:48. 

 

V pokračujúcej diskusii poslanec Ing.Peter Palko, PhD. navrhol úpravu a vybudovanie stojísk 

pre kontajnery. Starosta poukázal na skutočnosť, že sa znižujú príjmy obce z podielových 

daní a bude nevyhnutné doplatiť kúpnu sumu na budovu, ktorú obec kúpila v areáli družstva, 

spolu so zámerom vykúpiť aspoň časť pozemkov pod budovou. 

 

Záverom diskusie bol návrh na ponechanie rozpočtu v navrhovanom stave vzhľadom na 

potrebu zachovať návrh rozpočtu prebytkový a na neistoty súvisiace s očakávanými príjmami 

v roku 2021. Starosta a poslanci OZ sa zhodli na možnosti úprav rozpočtu v prípade, že 

v priebehu roka 2021 sa zmenia priority, prípadne vznikne nevyhnutnosť riešiť mimoriadnu 

situáciu. 
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Po skončení diskusie starosta požiadal poslancov OZ o hlasovanie k návrhu rozpočtu 

a predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje návrh rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 

2021. 

 
Hlasovanie: 

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

                       Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci    – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

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

                       Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 – Schválenie kompetencie starostu na úpravu rozpočtu na konci roka 

 

Starosta otvoril bod rokovania, poslancov informoval, že ide o kompetenciu, ktorá slúži na 

úpravu položiek, ktoré by v malej sume prekročili plánované výdavky, aby nebolo 

nevyhnutné kvôli finálnym úpravám zvolávať zasadnutie OZ. Po krátkej diskusii starosta 

predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje kompetencie starostu obce na úpravu 

rozpočtu obce na konci roka 2020. 

 
Hlasovanie: 

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

                        Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci     – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

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

                        Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 6 - Schválenie Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ 

 

Starosta otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ s návrhom zmluvy s mestom Žilina 

a okolitých obcí s cieľom vytvorenia partnerstva a spoločného postupu pri rozvoji regiónu. 

Predmetom súčasného projektu má byť budovanie cyklotrasy cez územia partnerských obcí, 

pričom uviedol, že výhodou obce Ovčiarsko je, že pozemky ciest patria obci, takže je veľká 

šanca získať granty pre podobné projekty. Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť spoluprácu na 

regionálnej úrovni a nevznikajú z nej žiadne nároky na financie zo strany obce a obec môže 

očakávať pozitívne efekty z vybudovania infraštruktúry a zvýšiť návštevnosť obce. Po 

poskytnutí úvodnej informácie starosta otvoril diskusiu. 

 

Poslanec Peter Palko v diskusii poukázal na skutočnosť, že obec nemá v tejto zmluve 

vyhradené žiadne rozhodovacie právo, čo starosta potvrdil. Poslanec Jozef Hasko požiadal 

starostu aby sa pri ďalších rokovaniach vzniesol pripomienku s cieľom presadiť vyšší počet 
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zástupcov za obce v kooperačnej rade. Starosta s týmto návrhom súhlasil a poskytol 

doplňujúce informácie o komunikácii s primátorom mesta Žilina. Uviedol, že už nie je 

dostatok času na pokračovanie rokovaní, táto zmluva nie je pre obec zaväzujúca k nejakému 

konaniu, jej cieľom je vytvoriť základňu pre regionálnu spoluprácu a získavanie grantov. 

Ďalej poukázal na skutočnosť, že pri regionálnych projektoch bude nevyhnutná spolupráca 

obcí v okolí, pretože budovanie stavieb regionálneho charakteru nemôže byť ukončené na 

hranici katastra susednej obce. Počet zástupcov v kooperačnej rade nie je podstatný, pretože 

s každým konaním v rámci tejto zmluvy týkajúcim sa územia obce bude nevyhnutné získať 

súhlas každej obce, takže žiadna obec nebude zaťažená plnením alebo konaním bez 

predchádzajúceho súhlasu. Predmetom tejto spolupráce môžu byť granty zamerané nielen na 

turistiku, ale napríklad aj na vybudovanie infraštruktúry, pričom do úvahy prichádza aj 

vybudovanie kanalizácie s vyústením do čistiarne odpadových vôd v Dolnom Hričove.  

 

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje Zmluvu o spolupráci na príprave 

a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“. 

 
Hlasovanie: 

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

                        Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci     – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

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

                       Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

                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: 

- Požiadal poslancov OZ o pomoc pri rozhodnutí, či by mala obec tento rok organizovať 

vítanie nového roka a ohňostroj. Poslanci OZ sa zhodli, že vzhľadom na opatrenia 

pripravované vládou by nebolo vhodné takúto akciu organizovať, keďže by nebolo 

možné zabrániť účastníkom v blízkom kontakte. Vzhľadom na túto skutočnosť bude 

ešte neskôr prijaté rozhodnutie o rozsahu akcie, mal by byť prednesený novoročný 

príhovor. Poslanci OZ sa nezhodli na tom, či je potrebné odpáliť ohňostroj vzhľadom 

na neprítomnosť občanov. Toto rozhodnutie bude prijaté neskôr, podľa podmienok. 

 

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): 5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ing. Peter Palko PhD., Ľuboš  

                        Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci     – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

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

                       Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 8 – Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Bc. Jozef Hasko poukázal na skutočnosť, že ešte stále prebieha zvoz dreva po 

cestách obce, ktorý nie je nahlásený a dostal informáciu o násype kameniva pre spevnenie 

ciest na súkromných pozemkoch v katastri obce. Starosta informoval o zámere vybudovať 

závory na cestách, na ktorých k zvozu dochádza, aby sa znemožnilo zvážanie dreva po 

obecných cestách bez ohlásenia a bez úhrady poplatku. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce 

Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

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

                        Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci     – Rastislav Vršanský, Juraj Galbavý 

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

                       Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9 - Záver 
 

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

OZ bolo ukončené o 19:21 h. 

 

 

 

V Ovčiarsku, 20. 11. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Palko, PhD 

 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Juraj Čillík  ________________________ 

 

    Ľuboš Ballay  ________________________ 


