Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 22.01.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko („ďalej len OZ“) v súlade
s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov otvorila p. Darina Ninisová, starostka obce. Privítala poslancov OZ a občanov
obce. Počet prítomných poslancov je 5, poslanci Monika Habáňová a Ing. Ľuboš Tóth sa
ospravedlnili telefonicky, že prídu neskôr. Starostka obce konštatovala, že zasadnutie OZ je
uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 5. Rokovanie OZ viedla starostka obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce p. Darina Ninisová určila za zapisovateľku Máriu Isteníkovú a za
overovateľov zápisnice Mgr. Adrianu Hirjakovú a Juraja Čillíka.
OZ zobralo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Poslanec Ing. Ľuboš Tóth prišiel na zasadnutie OZ o 17.05 h.
3. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce p. Darina Ninisová navrhla do návrhovej komisie
Ľuboša Hofericu.
OZ zvolilo návrhovú komisiu v navrhovanom zložení.

Ervína Schmiegera a

4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila návrh programu zasadnutia, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli
a tiež na webovej stránke obce v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Vyzvala poslancov OZ na zmenu alebo doplnenie
návrhu programu zasadnutia.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva č. 129-139/2015 zo dňa 11.12.2015
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území Obce
Ovčiarsko na kalendárny rok 2016
7. Predaj kanalizačných rúr
8. Zámer odkúpenia pozemku v k.ú. Ovčiarsko parcela č. KN „C“376/5
9. Prehodnotenie súm v sadzobníku poplatkov Obce Ovčiarsko
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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13. Diskusia
14. Záver
Z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy
k programu rokovania. Následne dala starostka obce hlasovať o návrhu programu.
OZ schválilo program zasadnutia OZ bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva č. 129 – 139/2015 zo dňa 11.12.2015
P. Darina Ninisová, starostka obce vykonala kontrolu uznesení č. 129/2015 – č. 139/2015
prijatých na zasadnutí OZ dňa 11.12.2015:
Uznesenie č. 138/2015 b)
OZ uznesením odporučilo starostke obce, aby LK STAR, s.r.o. vyplatila za nájom obci 250,€ z dlžnej sumy 1 000,- €, vypratala všetky zariadenia a predmetné veci v jej vlastníctve
v termíne do 31.12.2015 a aby ponechala Obci Ovčiarsko bar, ktorý sa nachádza v zasadačke
kultúrneho domu. Stretnutie s nájomcom LK STAR, s.r.o. sa uskutočnilo 28.12.2015 za
účasti starostky obce a poslancov OZ – Juraj Čillík, Ervín Schmieger, Ľuboš Hoferica,
Monika Habáňová, z účasti sa ospravedlnila Mgr. Adriana Hirjaková a neospravedlnili sa Bc.
Jozef Hasko a Ing. Ľuboš Tóth. Za pomoci poslancov boli vykonané nasledovné práce –
demontáž pultu DJ na pódiu, svetelnej rampy, vypratania inventára zo sály, zasadačky
a kuchynky. Starostka konštatovala, že demontážou chladničiek na stene za barovým pultom
v sále KD by došlo k ďalším škodám na majetku obce, demontáž sa neuskutočnila. Ďalšie
informácie starostka obce poskytne v bode rôzne.
OZ zobralo na vedomie kontrolu uznesení OZ č. 129/2015 – č. 139/2015 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2015.
6. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území Obce
Ovčiarsko na kalendárny rok 2016

Starostka obce predložila dôvodovú správu s návrhom uznesenia (príloha zápisnice). Obec v
zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov určí VZN o výške finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy. Obec Ovčiarsko má schválené VZN č. 2/2014.
Vzhľadom na zmeny v podielových daniach – prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok
2016 vrátane zúčtovania za rok 2015 je vo výške 147 333 € a jednotkový koeficient podľa
NV č. 668/2004 v znení neskorších predpisov je na rok 2016 vo výške 71 €, aktuálny počet
detí v MŠ Ovčiarsko podľa výkazu 40-01 je 16. Vzhľadom na uvedené zmeny je potrebné
schváliť dodatok k VZN č. 2/2014, ktorým sa mení celkový objem financií na originálne
kompetencie - školstvo na rok 2016 pre našu obec a ktorý je prepočítaný na sumu 42 100 € +
financie z Okresného úradu, odbor školstva na rok 2016 vo výške 976 € (výška príspevku na 1
predškoláka je 13,56 €, predškolákov máme 6).
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území Obce Ovčiarsko na kalendárny rok
2016 bol v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce a tiež webovej
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stránke obce. K návrhu dodatku nebola uplatnená žiadna pripomienka fyzických a
právnických osôb.
S poukazom na § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na Nariadenie vlády č. 668/2004 v
znení neskorších predpisov a na východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose
DPFO pre rok 2016 a s poukazom na schválený rozpočet Obce Ovčiarsko na rok 2016
starostka obce doporučila OZ Obce Ovčiarsko schváliť predmetný dodatok č. 2 k VZN č.
2/2014.
OZ schválilo Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území
Obce Ovčiarsko na kalendárny rok 2016.
7. Predaj kanalizačných rúr
Starostka obce predložila dôvodovú správu s návrhom uznesenia (príloha zápisnice).
Starostka obce informovala, že uznesením č. 128/2015 zo dňa 20.11.2015 OZ schválilo trvalú
prebytočnosť majetku obce a zámer predať svoj majetok – kanalizačné rúry spôsobom
prevodu – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za podmienok, že kupujúci je povinný zaplatiť
kúpnu cenu 86,34 €. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa je v tom, že išlo o
prevod majetku obce pre naplnenie cieľa realizáciu stavby vo verejnom záujme. Zámer predať
svoj majetok (kanalizačné rúry) obec z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnila v
súlade s § 9a ods. 8 písm. e) v lehote stanovenej zákonom pred schválením prevodu obecným
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. Starostka obce
odporučila OZ návrh uznesenia schváliť s poukazom na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
OZ schválilo predaj kanalizačných rúr z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm e) zákona č. 138//1991 Zb. o majetku obcí za podmienok, že kupujúci je povinný
zaplatiť kúpnu cenu 86,34 €.
8. Zámer odkúpenia pozemku v k.ú. Ovčiarsko parcela č. KN „C“ 376/5
Starostka obce predložila dôvodovú správu s návrhom uznesenia (príloha zápisnice), v ktorej
informovala o stretnutí s vlastníkom pozemku p. Jozefom Mikulíkom spoločne so
zástupkyňou starostky obce Mgr. Hirjakovou, predmetom ktorého bolo rokovanie o cene
pozemku za 1 m². Na zasadnutí OZ dňa 11.12.2015 cena za 1 m² bola vlastníkom pozemku
navrhnutá na 25 € za 1 m². Toto rokovanie bolo zrealizované za účelom odkúpenia pozemku
pre obec, nakoľko pozemok sa v minulosti od pôvodného vlastníka nepodarilo odkúpiť.
Pozemok je priľahlý k pozemku, na ktorom je obecné futbalové ihrisko a kúpou priľahlého
pozemku do vlastníctva obce by sa pozemok scelil ako neoddeliteľný celok a tým by sa
zefektívnilo jeho využitie na rozšírenie jestvujúceho futbalového ihriska v súvislosti s jeho
modernizáciou. Po rokovaní s vlastníkom pozemku došlo k zníženiu ceny za 1 m² z 25 € na
19 €. Starostka obce navrhla zverejniť zámer prevodu nehnuteľností z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
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znení neskorších predpisov, pozemok registra KN „C“, parcela č. 376/5, druh pozemku orná
pôda o výmere 1 600 m², nachádzajúci sa v k.ú. Ovčiarsko vo vlastníctve Jozefa Mikulíka,
bytom Veľké Rovné 513 za podmienok, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu 19 € za 1
m². Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pôjde o prevod pozemku priľahlého k pozemku,
na ktorom je obecné futbalové ihrisko a kúpou priľahlého pozemku do vlastníctva obce by sa
pozemok scelil ako neoddeliteľný celok a tým by sa zefektívnilo jeho využitie na rozšírenie
jestvujúceho futbalového ihriska v súvislosti s jeho modernizáciou.
Poslanci OZ Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger sa vyjadrili v tom zmysle,
že finančné prostriedky na kúpu pozemku sú vysoké a s kúpou nesúhlasili už na minulom
zasadnutí. Ing. Ľuboš Tóth namietal, či je potreba kúpy pozemku vzhľadom na zámery, ktoré
sú plánované tento rok. Či je výhodná cena pre obec za daných podmienok a na aké účely
použije obec tento pozemok. Bc. Jozef Hasko sa pýtal na formu odkúpenia, či nie je potrebné
vypracovať znalecký posudok na predávaný pozemok. Mgr. Adriana Hirjaková informovala,
že na stretnutí sa snažili znížiť cenu na najnižšiu, navrhovala dať na schválenie kúpu
predmetného pozemku občanom obce, nech sa vyjadria, zverejniť oznam o kúpe pozemku na
úradnej tabuli a vyhlásiť to aj v obecnom rozhlase. Upozornila, že aj na vypracovanie
znaleckého posudku sú potrebné finančné prostriedky a pozemok je vo vlastníctve súkromnej
osoby, ktorá si stanovuje predajnú cenu podľa vlastnej úvahy a podľa situácie na trhu.
Starostka odpovedala, že vyplatenie finančných prostriedkov je možné formou dohody
s vlastníkom pozemku p. Jozefom Mikulíkom v splátkach a zakúpený pozemok by bol
využitý na rozšírenie športového areálu obce.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
1. zámer prevodu – kúpu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
pozemok registra KN „C“, parcela č. 376/5, druh pozemku orná pôda o výmere 1 600 m²,
nachádzajúci sa v k.ú. Ovčiarsko vo vlastníctve Jozefa Mikulíka, bytom Veľké Rovné 513
za podmienok, že kupujúci – obec, je povinný zaplatiť kúpnu cenu 19,- € za 1 m².
2. spôsob prevodu – prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
3. zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa – ide prevod pozemku priľahlého k
pozemku, na ktorom je obecné futbalové ihrisko a kúpou priľahlého pozemku do
vlastníctva obce by sa pozemok scelil ako neoddeliteľný celok a tým by sa zefektívnilo
jeho využitie na rozšírenie jestvujúceho futbalového ihriska v súvislosti s jeho
modernizáciou.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr.
Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Monika Habáňová
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica,
4

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

4 poslanci - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
0 poslancov

OZ predložený návrh uznesenia neschválilo.
9. Prehodnotenie súm v sadzobníku poplatkov Obce Ovčiarsko
Starostka obce predložila na prerokovanie poplatky obce, ktoré boli doteraz zakotvené v
Obecných poplatkov za služby na rok 2014. Uznesením č. 7/2014 zo dňa 31.01.2014 OZ
v Ovčiarsku schválilo Obecné poplatky za služby. Vzhľadom na zákonné zmeny starostka
obce navrhla prehodnotiť sumy v Sadzobníku poplatkov Obce Ovčiarsko – vypustiť poplatok
za rozkopové povolenie, za vydanie potvrdenia, za umiestnenie informačného, reklamného
alebo propagačného zariadenia. Návrh poplatkov bol všetkým poslancom OZ zaslaný
mailovou poštou súčasne s pozvánkou na zasadnutie OZ. Ing. Ľuboš Tóth navrhol vypustiť
so Sadzobníka v bode 4 poplatok za prenájom sály alebo zasadačky spoločenským
a športovým klubom Obce Ovčiarska.
OZ schválilo Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce
Ovčiarsko s pozmeňujúcim poslaneckým návrhom.
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Ing. Ivana Knappová, ekonómka obce informovala prítomných o zmene rozpočtovým
opatrením č. 1/2016 zo dňa 22.01.2016.
Starostka obce zdôvodnila návrh na schválenie
finančných prostriedkov, položka
ekonomickej klasifikácie 637 004 – Všeobecné služby, FK 0451 – Cestná doprava.
Starostka informovala, že na SEVAK, a.s. Žilina bola zaslaná žiadosť o predĺženie vetvy
hlavného vodovodného potrubia s prípojkami na miestnej komunikácii v k.ú. Ovčiarsko, parc.
č. 610/1 v dĺžke cca 100 m z dôvodu žiadosti o prípojku na vodovodné potrubie – Bc
Michaela Ihnatišinová k RD a p. Peter Dudoň k novostavbe RD, dodatočne o prípojku
prejavil záujem aj vlastník pozemku p. Kysela. Podmienkou dobudovania vodovodného
potrubia v v miestnej komunikácii parc. č. 610/1 je vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie, následne obec zabezpečí územné rozhodnutie a stavebné povolenie
o vodnej stavbe. Potom bude žiadosť akcionára – obce zaradená do návrhu investičného
plánu. Po schválení návrhu investičného plánu projektová dokumentácia odkonzultovaná so
zástupcom SEVAK-u bude refundovaná obci. Realizáciu investičnej stavby financuje
SEVAK, a.s. Žilina.
Pozmeňujúci a doplňujúci poslanecký návrh Ervína Schmiegera k prednesenému návrhu
rozpočtového opatrenia č. 1/2016:
1. zmeny položiek Návrhu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zo dňa 22.01.2016 na
základe poslaneckého návrhu nasledovne:
- vypustiť položku - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 350 €, položka
ekonomickej klasifikácie 637 004 – Všeobecné služby, FK 0451 – Cestná doprava vypracovanie projektu na predĺženie obecného vodovodu na ul. Na Priedevsie.
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Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr.
Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Monika Habáňová
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr.
Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger,
Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
- doplniť položku - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 250 € , položka
ekonomickej klasifikácie 633 001 – Interiérové vybavenie, FK 0820 – Kultúrne služby materiál na zostavenie stolov do KD.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr.
Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Monika Habáňová
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica
2. OZ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zo dňa 22.01.2016 ako
celku vrátane zmien uvedených v bode 1. bez ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov.
Rozpočtovým opatrením č. 1 boli rozpočtové príjmy navrhnuté upraviť na 165 788 €
a rozpočtové výdavky boli navrhnuté upraviť na 161 062 €. Predpokladaný prebytok rozpočtu
zostáva vo výške 4 726 €.
Poslankyňa Monika Habáňová prišla na zasadnutie OZ o 18.05 h.
11. Rôzne
 Starostka obce oznámila termín konania Obecných hodov a deň detí v roku 2016 – 3. a 4.
júna 2016.
 Informácia o konaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 –
05. marca 2016.
OZ zobralo na vedomie informácie starostky obce.
 Starostka obce informovala prítomných, že dňa 28.12.2015 sa na základe uznesenia č.
138/2015 zo dňa 11.12.2015 uskutočnilo stretnutie s bývalým nájomcom p. Krížom, LK
STAR, s.r.o. a to v priestoroch KD. Stretnutia sa zúčastnili poslanci OZ – Juraj Čillík,
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Ervín Schmieger, Ľuboš Hoferica, Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková sa
ospravedlnila, Bc. Jozef Hasko a Ing. Ľuboš Tóth sa neospravedlnili ani nezúčastnili.
Stretnutie zvolala starostka obce.
Bývalý nájomca odpratal z priestorov KD:
1. Pult komplet silnoprúd DJ, rozv. a istenie – javisko (sála) – 1 ks
2. Držiaky na LCD s kablovaním (sála) – 2 ks
3. Rampa chrom., priemer 5 m
4. Scaner 8 ks, bodáky 25 ks
5. Zrkadlová guľa – 1 ks
6. Poháre a iný inventár zo skriniek (sála, zasadačka, kuchynka KD) – počet neuvádzaný
Čo sa týka vyrovnania podlžnosti s bývalým nájomcom, starostka opätovne navrhla, aby
bola zachovaná stena za barovým pultom v sále KD. Zdemontovaním by mohlo dôjsť
k ďalšej škode na majetku obce.
Podlžnosť na nájomnom vo výške 1 000 € bývalým nájomcom sa započíta ponechaním
zariadení navrhnutých starostkou obce za barovým pultom.
Pri návrhu starostky obce boli prítomní poslanci p. Schmieger, p. Čillík a sl. Habáňová,
ktorí súhlasili s tým, aby stena za barovým pultom ostala zachovaná a splátku 250 €
nemusí uhradiť. Boli oboznámení, že tento návrh bude predložený na najbližšie
zasadnutie OZ.
Starostka informovala poslancov OZ, že po odprataní zariadenia a predmetných vecí vo
vlastníctve bývalého nájomcu ostalo v priestoroch:
Zasadačka KD: 1. Bar – pult s uzamykateľnými skrinkami
2. Skrinky kuchynky
Sála KD: 1. Zrkadlo bar
2. Zadná polica komplet na pyramídy – bar
3. Chladničky Redbul – bar – 3 ks
4. Pyramída sklo bezpečnostné matné na LED – bar.
P. Schmieger nesúhlasil s informáciou starostky obce. P. Bc. Jozef Hasko požiadal
starostku obce o prečítanie listu, ktorý je prílohou zápisnice a ktorým bývalý nájomca
predložil návrh urovnania.
Návrh uznesenia predložila starostka obce a požiadala poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
schvaľuje
vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z nájomného vzťahu medzi
obcou Ovčiarsko a spol. LK STAR, s.r.o., Na Úboč 218, 013 06 Terchová.
Prítomní poslanci (menovite):
7 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Monika
Habaňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica,
Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
0 poslancov
proti (menovite):
2 poslanci – Monika Habáňová, Ervín Schmieger
zdržali sa (menovite):
5 poslanci - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr.
Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
OZ predložený návrh uznesenia neschválilo.
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12. Interpelácia poslancov OZ
Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ
Ing. Ľuboš Tóth písomne odovzdal interpeláciu : (príloha zápisnice)
- Nesúhlasí s tým, aby obec pri získavaní ponúk pokračovala doterajším spôsobom. Navrhol,
aby boli ponuky získavané takou formou, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že obec získa čo
najviac ponúk. Medzi požiadavky patria najmä:
- Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk pre obec k obstarávanej službe alebo tovaru
pri prieskumoch trhu na obdobie najmenej 20 dní,
- Zverejňovanie výziev nielen na obecnej stránke ale aj na elektronickom trhovisku
a prípadne na niektorom z komerčných serverov, ktoré boli pre tento účel vytvorené,
- Informácia pre poslancov o začiatku termínu získavania ponúk najneskôr v deň
zverejnenia výzvy, aby sa poslanci mohli podieľať na získavaní ponúk informovaním
všetkých im známych podnikateľských subjektov a prispieť tak k dosiahnutiu čo najnižšej
ceny pre obec,
- Informácia v obecnom rozhlase o výzve na predkladanie ponúk aby sa mohli v čo
najvyššej miere prihlásiť aj miestni podnikatelia. Prípadne aby sa mohli na získavaní
ponúk podieľať aj ďalší občania,
- Vytvorenie komisie pre vyhodnocovanie ponúk s účasťou aj poslancov a občanov, ktorí
majú záujem, čím sa zvýši transparentnosť výberu dodávateľov a umožní poslancom
prijať čo najlepšie rozhodnutie o vyčlenení finančných prostriedkov pre obstarávanú
službu alebo tovar.
- zaujímal sa o ďalšom postupe prípravy výziev, z dôvodu, že od starostky obce žiadne
informácie na dnešnom zasadnutí OZ neboli predložené.
Starostka odpovedala, že sa pripravuje výzva na Kultúrny dom, výzva na chodníky
nereálna, sa nebude hlásiť, výzva na Materskú školu (rekonštrukčné práce vnútorné aj
vonkajšie) - má vyjsť v dohľadnej dobe, práce sa budú vykonávať cez prázdninové obdobie,
OZ bude informovať po získaní ďalších informácií. Výzva na budovu OFK sa bude posielať
v marci 2016. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na verejné osvetlenie a kamerový
systém bude zaslaná do 27.01.2016.
- Ďalej sa informoval o postupe prác pri vypracovávaní Územného plánu obce,
Starostka obce odpovedala, že bola uzatvorená zmluva so spracovateľom, ktorý pripravuje
podklady podľa podpísanej zmluvy, ktorá je zverejnená.
Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ
- informoval sa o výsledku preskúmania zákonnosti VZN č. 3 a č. 4/2015, ktoré boli odoslané
na Okresnú prokuratúru v Žiline.
Starostka obce odpovedala, že doteraz ešte nebolo zaslané stanovisko Prokuratúry.
- ďalej sa pýtal, koľko osôb bolo evidovaných v obci s nepravidelným príjmom v roku 2015
Ekonómka obce odpovedala, že na nepravidelnom príjme sú evidovaní poslanci, členovia
komisií pri OZ a zamestnanci, ktorí sa podieľajú na chode DCO Ovčiarsko.
- vyúčtovanie spotreby služobného vozidla obce, nákup pohonných hmôt a ubehnuté
kilometre.
Starostka odpovedala, že na budúce zasadnutie OZ bude pripravená informácia o nákladoch –
spotreba pohonných hmôt služobným vozidlom.
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- upozornil na termín podania výzvy na Materskú školu, výzvu treba podať čo najskôr, aby sa
mohli práce vykonať cez prázdninové obdobie,
Ervín Schmieger, poslanec OZ
- žiadal starostku obce o zabezpečenie zakrytia žumpy v priestoroch dvora Agrodružstva
Bánová.
- informoval sa o pokračovaní vo veci rozkopového povolenia Ing. Bárdyho, či bola Ing.
Bárdymu vyrubená pokuta.
Starostka obce informovala, že rozkopové povolenie je pripravené na odovzdanie.
- informoval sa o postupe prác pri vybavovaní dokladov na odbore životného prostredia,
ktoré sa týkajú závažky rokliny Kjahnina. Ďalej sa informoval, či môžu poslanci vidieť
predmetné materiály,
- upozornil, že pne boli vyvezené do obecnej cesty a vlastníci pozemkov nemajú kade chodiť,
žiadal písomné vyjadrenie od starostky obce, a taktiež neboli posunuté oplotky.
Starostka obce informovala, že je to v riešení s Agrodružstvom Bánová.
- ďalej sa informoval o podaní žiadosti na dotáciu výstavby Viacúčelového objektu OFK,
- navrhol, aby si poslanci svojpomocne upravili miestnosť v priľahlej budove pri Materskej
škole, v ktorej by sa poslanci mohli stretávať,
- upozornil, že treba doriešiť cestu na Viešky, na ktorú bolo dovezené kamenivo.
Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, poslanci OZ
- vo svojich vystúpeniach žiadali, aby bol dodržaný začiatok zasadnutí OZ v zimnom období
17.30 h a v letnom období 18.00 h s tým, že termín zasadnutia bude posledný piatok
v mesiaci.
OZ zobralo na vedomie interpelácie poslancov OZ.
13. Diskusia
Diskusné príspevky občanov:
Michal Galček, občan
- informoval poslancov OZ o tom, že je možnosť získať finančné prostriedky za trvalé
uskladnenie biologického odpadu do skládky, ktorú by určila obec. Je možnosť rokovať
o ďalšom postupe so spoločnosťou,
- ďalej informoval, že je možnosť odplaty poistnej udalosti, ktorá sa stala na akcii Deň detí
2014 z poistnej zmluvy, ktorú má obec uzatvorenú.
Starostka odpovedala, že so zavážaním to nie je také jednoduché, veľký dôraz kladie životné
prostredie na lokalitu a druh vyvážanej komodity. Preto aj tak dlho trvá – skompletizovanie
materiálov na zavážanie lokality Kjahnina, čaká sa už len na stanovisko Okresného úradu,
odbor životného prostredia. Združenie nebude zavážať, pokiaľ obec nepredloží stanovisko
odboru životného prostredia. Zavážať bude obidve lokality naraz – Kjahnina a obecná
komunikácia. Starostka obce sa vyjadrila k poistnej udalosti, že je to v riešení so zástupcom
poisťovne.
Poslanci OZ diskutovali nasledovne: Ing. Ľuboš Tóth sa informoval, že dokedy je aktuálne, že
sa bude zavážať.
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Starostka obce odpovedala, že podľa informácie zo Združenia Ovčiarsko, termín zavážania je
do mája 2016.
Ing. Ľuboš Tóth sa ďalej informoval, či je reálna šanca zavážania, či budú mať k dispozícii
objem zeminy na závoz rokliny Kjahnina a obecnej cesty. Ľuboš Hoferica upozornil, že
zostávajú už len 4 mesiace. Bc. Jozef Hasko sa spýtal p. Michala Galčeka o aký biologický
materiál sa jedná. Odpovedal, že je to buničina – odpad z výroby papiera.
Daniel Singer, občan
- ponuka na prenájom sály KD, zasadačky a kuchynky je aktuálna tak, ako to už prezentoval
na zasadnutí OZ 20.11.2015. Informoval poslancov OZ, že v prenajatých priestoroch by
poriadal svadby, plesy, piatkové posedenia pri hudbe pre vekovú kategóriu 30 a viac, ,
stužkové a pod. Má záujem o vytvorení takých podmienok, ktoré by boli prospešné pre
obidve strany, obec by v ničom neobmedzoval – ďalej by sa konali tréningy stolného tenisu
a cvičenie zumby. Akcie by prebiehali v dňoch - piatok, sobota, nedeľa. Predtým, ako by sa
uzatvorila zmluva, bolo by nutné vykonať – rekonštrukciu elektrických rozvodov v sále,
úpravu stropu, steny s únikovým východom a zadebnených okien, vymaľovať potrebné
priestory, ďalej bude potrebná rekonštrukcia kuchynky
Starostka odpovedala, že na kuchynku má vypracovanú štúdiu na jej rekonštrukciu, zatiaľ sa
s poslancami OZ nedohodli o ďalšom postupe prác. Nepokladá za vhodné uzatvárať zmluvu
o prenájme sále v takom stave ako sa momentálne KD nachádza. Bude potrebné dohodnúť sa
s poslancami OZ o ďalšom postupe a zvolať osobitné stretnutie, termín ktorého bude
oznámený p. Singerovi a poslancom OZ.
Katarína Galbavá, občianka
- vo svojom vystúpení informovala o poriadaní akcie FAŠIANGY 2016 – sprievod v maskách
po obci, príprava zabíjačky – výroba klobás a jaterníc, výzdoba a príprava sály na večernú
zábavu pre občanov obce. Žiadala poslancov OZ o schválenie finančných prostriedkov na
zapožičanie kostýmov a nákup šišiek pre občanov obce vo výške 180 €.
OZ zobralo na vedomie diskusné príspevky občanov a schválilo finančný príspevok na
usporiadanie akcie FAŠIANGY 2016 vo výške 200 €.
14. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.15 h.
V Ovčiarsku dňa 22.01.2016
Zapísala: Mária Isteníková
Overovatelia: Mgr. Adriana Hirjaková

......................................

Juraj Čillík

......................................

.................................................
Darina Ninisová
starostka obce
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