Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 26.02.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 2. 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 6, poslankyňa Monika Habáňová sa z dnešného
zasadnutia ospravedlnila písomne. Starostka obce konštatovala, že zasadnutie OZ je uznášania
schopné, počet prítomných poslancov je 6. 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 Ervína Schmiegera a Mgr. Adrianu Hirjakovú.
OZ zobralo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce p. Darina Ninisová navrhla do návrhovej komisie Ing. Ľuboša Tótha a Juraja
Čillíka.
OZ zvolilo návrhovú komisiu v navrhovanom zložení.
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. 1-11/2016 zo dňa 22.01.2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko za rok 2015
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo
výzvy 12/PRV/2015 – Opatrenie 7, Podopatrenie 7.4, aktivita 5
8. Správa o odbornej skúške elektrického zariadenia – budova KD
9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2015
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov OZ
13. Diskusia
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Poslanec Bc. Jozef Hasko navrhol doplniť program rokovania OZ o ďalšie body - Bod č. 10
Prejednanie nájomného vzťahu s p. Danielom Singerom, Bod č. 11 Schválenie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu vonkajšej fasády budovy Materskej školy, bod č. 12
Vysporiadanie majetku v priestoroch KD po nájomcovi LK STAR s.r.o Terchová. Následne
dala starostka obce hlasovať o návrhu doplňujúcich bodov za bodom programu č. 9 a ostatné
body programu postupne prečíslovať.
OZ schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplňujúcimi bodmi podľa
predloženého návrhu:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva č. 1-11/2016 zo dňa 22.01.2016
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko za rok 2015
7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo
výzvy 12/PRV/2015 – Opatrenie 7, Podopatrenie 7.4, aktivita 5
8. Správa o odbornej skúške elektrického zariadenia – budova KD
9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2015
10. Prejednanie nájomného vzťahu s p. Danielom Singerom
11. Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu vonkajšej fasády budovy Materskej
školy
12. Vysporiadanie majetku v priestoroch KD po nájomcovi LK STAR s.r.o. Terchová
13. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
14. Rôzne
15. Interpelácia poslancov OZ
16. Diskusia
17. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva č. 1 – 11/2016 zo dňa 22.01.2016
P. Darina Ninisová, starostka obce v súlade s § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku OZ
Ovčiarsko predložila dôvodovú správu o vykonaní kontroly uznesení č. 1/2015 – č. 11/2016
prijatých na zasadnutí OZ dňa 22.01.2016 s návrhom uznesenia (príloha zápisnice). Starostka
obce informovala, že na zasadnutí OZ bolo prijatých 11 uznesení, z ktorých 4 uznesenia boli
vyplývajúce z rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku, 5 uznesení bolo
schvaľujúcich, 3 uznesenia boli zobraté na vedomie.
Uznesenie č. 5/2016 – 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 bol v súlade s § 6 ods. 8 a 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásený. Vyhlásenie bolo
vykonané vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce a to v
čase od 25.01.2016 do 10.02.2016. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je
podmienkou jeho platnosti a nariadenie bolo okrem toho zverejnené aj spôsobom obvyklým,
teda na webovej stránke obce. Pri schvaľovaní dodatkov sa postupuje obdobne ako aj pri
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schvaľovaní nariadení. 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 nadobudol platnosť dňa 10.02.2016.
Uznesenie č. 6/2016 – Kúpna cena vo výške 86,34 € za kanalizačné rúry bola vyfakturovaná
Obci Bitarová dňa 01.02.2016, č. faktúry 103/2016 so splatnosťou 15.02.2016, suma je
uhradená Obcou Bitarová.
Uznesenie č. 7/2016 – Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Obce Ovčiarsko boli podpísané starostkou obce a sú zverejnené na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 8/2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 je zapracované do rozpočtu obce na
rok 2016.
Uznesenie č. 10/2016 – Interpelácie poslancov OZ – Bc. Hasko – vyúčtovanie spotreby
služobného vozidla obce, nákup pohonných hmôt a ubehnuté kilometre. Starostka obce
požiadala ekonómku, Ing. Ivanu Knappovú o podanie informácie, ktorá informovala
poslancov OZ o spotrebe paliva služobného vozidla obce. Ubehnuté km od 01.01. do
26.02.2016 – 693 km. Spotreba pohonných hmôt bola vykonaná na základe stavu tachometra
k 28.01.2016 a k 26.2.2016 – ubehnuté km 424, spotrebované množstvo paliva 38,5 l paliva.
Spotreba v l/100 km z uvedených údajov vychádza 9 l na 100 km. Spotreba phm podľa
technického preukazu je 7,2 l na 100 km, čo je však kombinovaná spotreba. Starostka
zdôvodnila vyššiu spotrebu aj tým, že auto je už staršie a je využívané pre potreby obce,
väčšinou sú to cesty do Žiliny, jazda v meste na kratšie vzdialenosti. Navrhla úradné meranie
spotreby pohonných hmôt. Poslanci Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger vyslovili nesúhlas
a namietali nadspotrebu služobného vozidla. Taktiež poslanec OZ Ľuboš Hoferica bol za to,
aby sa dalo auto prelitrovať.
Poslanec Ervín Schmieger sa ďalej informoval o pokračovaní vo veci rozkopového povolenia
Ing. Milana Bárdyho, upozornil na vytvorené jamy po rozkopaní priestoru vedľa hlavnej
cesty. Starostka obce informovala, že rozkopové povolenie bolo vydané a stavebník je
povinný v termíne do 30.04.2016 vytvorené jamy odstrániť.
Ďalej poslanec Ervín Schmieger žiadal písomné vyjadrenia pre vlastníkov dotknutých
parciel susediacimi s obecnou cestou na Borky. Ďalej sa dotazoval na stav riešenia cesty na
Viešky. Starostka odpovedala, že sa vyjadrí v bode Rôzne.
Návrh uznesenia predložila starostka obce a požiadala poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko
berie na vedomie
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva č. 1-11/2016 zo dňa 22.01.2016 v súlade s § 11
ods. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku.
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,
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proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

OZ predložený návrh uznesenia neschválilo, uznesenie nebolo prijaté.
Hlavná kontrolórka obce Ovčiarsko Ing. Elena Šuteková prišla na zasadnutie OZ
o 17.30 h.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko za rok 2015
Hlavná kontrolórka Obce Ovčiarsko predložila OZ správu o kontrolnej činnosti v zmysle §
18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Predložením Správy o kontrolnej činnosti je naplnená jedna z hlavných zákonných
povinností hlavného kontrolóra. (Správa o kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice
OZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ovčiarsko za
rok 2015 bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov a bez pripomienok.
Uznesenie bolo prijaté.
7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
číslo výzvy 12/PRV/2015 – Opatrenie 7, Podopatrenie 7.4, aktivita 5
P. Darina Ninisová, starostka obce Ovčiarsko predložila dôvodovú správu s návrhom
uznesenia (príloha zápisnice). Informovala poslancov OZ, že Pôdohospodárska platobná
agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323
ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlásila
dňa 27.10.2015 v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z PRV výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
PRV, číslo výzvy 12/PRV/2015 pre Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, Aktivita 5 – investície do využívania OZE vrátane
investícií spojenými s úsporou energie-len ako súčasť investícii do miestnych služieb.
Dátum uzavretia výzvy je 23.03.2016. Oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy sú obce vo
vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane), čo sa vzťahuje aj na našu
obec. Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.
Opravnené výdavky sú v max. výške 10%, sú to výdavky na prípravné práce (výdavky na
poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním
projektovej dokumentácie, výdavky za stavebný dozor a výdavky na poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti).
Ďalej informovala, že pôvodnú projektovú dokumentáciu z roku 2012 vzhľadom na druh
výzvy bolo potrebné obnoviť a doplniť o elektroinštaláciu, ktorá rieši návrh nového
bleskozvodu a návrh osvetľovacích LED svietidiel napájaných solárnymi panelmi na fasádu,
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na rohy budovy a nad dvere stavby „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy č.
16 v Ovčiarsku“ a taktiež o vykurovanie, kde je navrhnutý dodatočný tepelný zdroj –
vzduchové tepelné čerpadlo s návrhom vykurovacieho systému. Vykurovací systém je
navrhovaný ako teplovodný s núteným obehom. PD rieši aj navrhované rozvody a armatúry.
Poslanci OZ diskutovali k predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Poslanec
Ervín Schmieger sa pýtal, či je v projektovej dokumentácii zapracované zateplenie budovy
KD, ďalej hovoril o tom, že nie je dobre reagovať na viaceré výzvy, upozornil na to p. Barčák
na stretnutí s poslancami OZ. Starostka odpovedala, že obec môže podať dve žiadosti
a zateplenie budovy rieši projektová dokumentácia. Poslanec Bc. Jozef Hasko vyslovil názor,
že prečo nebola podaná výzva na výstavbu viacúčelového objektu OFK, keď je projektová
dokumentácia hotová. Pýtal sa, či v takom krátkom čase sa stihne pripraviť projektová
dokumentácia na budovu KD. Poslanec Ing. Ľuboš Tóth diskutoval k predloženému návrhu
p. starostky – konštatoval, že na zasadnutí v novembri sa poslanci informovali do akej výzvy
sa obec prihlási, starostka odpovedala, že ich bude informovať včas. Ďalej sa pýtal, že kto dal
návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na budovu KD. Starostka odpovedala, že
pre krátkosť času a úplnosť informácií ich informuje až dnes. Projektová dokumentácia bola
vypracovaná už v minulosti, bolo potrebné projekt upraviť podľa výzvy.
Ing. Ľuboš Tóth ďalej poukázal na zverejnené zmluvy, ktoré sa týkali výzvy – Kamerový
systém a verejné osvetlenie, o zmluve na 2 550 € majú poslanci informácie a finančné
prostriedky boli schválené, ale o zmluve na 6 000 € nemajú informácie, nič neschvaľovali.
Starostka odpovedala, že obec zatiaľ nič neuhrádzala, vysvetlila že žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na kamerový systém a verejné osvetlenie, bola schválená uznesením č.
133/2015 aj s podmienkami návrhu zmluvy na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.
Ďalej poslanec Bc. Jozef Hasko poukázal na to, že starostka už od minulého roka
informovala, že vyjde výzva na výstavbu viacúčelového objektu OFK, výzva vyšla
27.10.2015 – Aktivita 1 na športoviská. Starostka odpovedala, že je pravdou, čo tvrdí
poslanec Bc. Jozef Hasko ale oprávnené výdavky sa netýkajú výstavby takejto budovy.
Oprávnené výdavky sa týkajú výstavby hracej plochy, výstavby tribúny, multifunkčného
ihriska. Ing. Ľuboš Tóth ďalej diskutoval k novej výzve – budova KD, čo z toho vyplýva pre
obec. Starostka odpovedala, že z dôvodu splnenia termínov už boli spoločnosti oslovené na
podanie cenových ponúk k Vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Využívanie
OZE a úspora energie obce Ovčiarsko. S termínom predkladania do 26.02.2016 do 12.00 h,
boli doručené 4 cenové ponuky, na stavbu prebieha verejné obstarávanie. Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok má byť podaná dňa 23.03.2016.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko zobralo na vedomie informáciu starostky obce o
výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, aktivita 5 – investície do
využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie - len ako súčasť investícii do
miestnych služieb a doporučilo starostke obce zvolať zasadnutie Obecného zastupiteľstva po
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ukončení verejného obstarávania a získaní podrobnejších informácií o podmienkach a výške
oprávnených nákladoch.
Uznesenie bolo prijaté.
8. Správa o odbornej skúške elektrického zariadenia – budova KD
P. Darina Ninisová, starostka obce Ovčiarsko predložila dôvodovú správu s návrhom
uznesenia (príloha zápisnice). Starostka obce informovala, že v zmysle STN 33 1500, STN
33 2000-6 a zákona č. 124/2006 a Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. bola v mesiaci december
2015 vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie na základe
predloženej cenovej ponuky z prieskumu trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní. Revízie boli vykonané na objekte kultúrneho domu (systém ochrany pred
bleskom LPS), obecný úrad, verejné osvetlenie a šatne OFK (odborná prehliadka a odborná
skúška elektrickej inštalácie). Z vykonaných revízií boli v zmysle uzatvorenej zmluvy so spol.
TAMEL, s r.o. Maršová-Rašov revíznym technikom Petrom Tamašim odovzdané správy o
vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky. Z dôvodu neexistujúcich predchádzajúcich
podkladov z revízií bolo náročné vykonanie skutkového stavu revízií. V správach sa
nachádzajú zistené nedostatky a nebezpečné závady, ktoré bude potrebné odstrániť.
1. Celkový posudok predmetu revízie – bleskozvodné zariadenie vonkajšej sústavy objektu
KD, po odstránení nedostatkov a závad uvedených v bode č. 9 a 10 správy vyhovuje
predpisom a normám platným v čase jeho realizácie.
2. Celkový posudok predmetu revízie – kompletná elektroinštalácia celej budovy KD po
odstránení závad uvedených v bode 8. správy z hľadiska bezpečnosti definovanej v prílohe
STN 33 1500 bol definovaný ako schopný prevádzky.
3. Celkový posudok predmetu revízie - elektroinštalácia rozvádzača verejného osvetlenia z
hľadiska bezpečnosti definovanej v prílohe STN 33 1500, rozvádzač je schopný prevádzky.
4. Celkový posudok predmetu revízie – elektroinštalácia priestorov šatní OFK, po odstránení
závad uvedených v bode 8. správy z hľadiska bezpečnosti definovanej v prílohe STN 33 1500
je schopný prevádzky.
Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vypracované revíznym technikom spol.
TAMEL s r.o. Petrom Tamašim boli prítomným poslancom predložené k nahliadnutiu.
OZ Obce Ovčiarsko zobralo na vedomie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške
bleskozvodu budovy kultúrneho domu, kompletnej elektrickej inštalácie budovy kultúrneho
domu, elektroinštalácie rozvádzača verejného osvetlenia a elektroinštalácie priestorov šatní
futbalového klubu so zistenými nedostatkami a nebezpečnými závadami.
Uznesenie bolo prijaté.
9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2015
P. Darina Ninisová, starostka obce Ovčiarsko predložila dôvodovú správu s návrhom
uznesenia (príloha zápisnice). Starostka obce informovala, že obec podľa zákona o majetku
obcí je povinná majetok, ktorý má v správe, viesť v účtovníctve a v rámci úkonov a postupov
účtovnej závierky je povinná vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov. Táto povinnosť vyplýva obci zo zákona o účtovníctve. Z vykonanej inventarizácie
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je obec povinná vyhotoviť účtovné záznamy a to inventúrny súpis a inventarizačný zápis,
ktoré sú súčasťou účtovnej závierky a spolu s účtovnými dokladmi tvoria neoddeliteľnú
súčasť účtovnej dokumentácie. Požiadala ekonómku obce, aby predniesla správu o vykonanej
inventarizácii majetku obce.
Inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2015 bola vykonaná na základe Príkazu starostky obce zo dňa 14.12.2015.
Boli vymenované 4 čiastkové inventarizačné komisie a Ústredná inventarizačná komisia.
Predmetom inventarizácie boli – dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok, oprávky
k dlhodobému majetku, zásoby, pohľadávky, krátkodobý finančný majetok, poskytnuté
finančné výpomoci, časové rozlíšenie, fondy, záväzky a podsúvahové účty. Inventarizácia
bola vykonaná v nasledovných objektoch - Obecný úrad, Unimo bunky OFK, MŠ, DCO.
Vykonanou inventarizáciou majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu
31.12.21015 neboli zistené inventarizačné rozdiely.
OZ Obce Ovčiarsko zobralo na vedomie informácie ekonómky obce o vykonanej
inventarizácii majetku obce k 31.12.2015
Uznesenie bolo prijaté.
10. Prejednanie nájomného vzťahu s p. Danielom Singerom
Starostka obce požiadala poslanca Bc. Jzefa Hasku o stručný výklad doplňujúceho návrhu
programu rokovania. Bc. Jozef Hasko predložil k svojmu návrhu, že p. Singer má vážny
záujem o prenájom sály, zasadačky a kuchyne na poriadanie kultúrno-spoločenských akcií už
od novembra 2015, bolo by potrebné dojednať spôsob nájmu, akou formou sa bude
prenajímať, odkedy – dokedy, na aké obdobie. Financie sú v obci potrebné, treba dať objekt
do prenájmu.
Starostka obce prečítala žiadosť p. Singera zo dňa 9.2.2016 o prenájom predmetného objektu.
Upozornila poslancov OZ, že ak obec podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
Kultúrny dom, podmienkou bude 5 rokov v tomto objekte nepodnikať. Poslanci Mgr.
Adriana Hirjaková, Ing. Ľuboš Tóth diskutovali v tom zmysle, že za akých podmienok
prenajímať priestory aj v tom prípade, ak obec uspeje v získaní finančných prostriedkov.
Starostka upozornila, že v rámci projektu by boli vykonané úpravy vnútorného priestoru rozvody kúrenia (radiátory) a z pohľadu ochrany bezpečnosti by bolo potrebné vykonať novú
elektroinštaláciu s vyhotovenou projektovou dokumentáciou. Poslanci navrhli vykonať
elektroinštaláciu na náklady nájomcu odpočtom obce. Poslanec Ervín Schmieger navrhol
prerobiť kuchyňu KD tak, ako sa to už predbežne dohodlo. Starostka obce je za to, aby opravy
vykonala obec a potom prenajímala priestory. Poslanec Ing. Ľuboš Tóth odporučil nájomný
vzťah uzatvoriť. Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko predložil návrh uznesenia.
OZ Obce Ovčiarsko žiada starostku obce vypracovať podmienky k prenájmu priestorov
Kultúrneho domu (sála, zasadačka, kuchyňa) na poriadanie kultúrno-spoločenských akcií
(svadby, stužkové, hudobné koncerty, rodinné oslavy) s termínom do nasledujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie bolo prijaté.
11. Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu vonkajšej fasády budovy
Materskej školy
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Starostka obce požiadala poslanca Bc. Jozefa Hasku o stručný výklad doplňujúceho návrhu
programu rokovania. Bc. Jozef Hasko predložil cenovú ponuku na rekonštrukciu vonkajšej
fasády budovy Materskej školy (náter strechy, výmena poddašia, zateplenie budovy
a výmena hlavných vchodových dverí). Doporučil starostke obce vykonať výberové konanie
v mesiacoch marec apríl 2016 na dodávateľa prác. Predpokladaná výška finančných
prostriedkov na rekonštrukciu MŠ je vo výške 8 700 €. Poslanec Ervín Schmieger súhlasil
s návrhom poslanca Bc. Jozefa Hasku. Materská škola je historická budova v strede obce a jej
rekonštrukciou by sa obec skrášlila. Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko predložil návrh uznesenia.
OZ Obce Ovčiarsko schválilo čiastku vo výške 8 700 € na rekonštrukciu budovy Materskej
školy – náter strechy, výmena poddašia, zateplenie budovy a výmena hlavných vchodových
dverí s termínom konania prác od 01.07. 2016 do 31.08.2016. Čiastka 8 700,- € bude
uvoľnená z finančných prostriedkov, ktoré boli už schválené na výstavbu Viacúčelového
objektu OFK Ovčiarsko, po schválení záverečného účtu Obce Ovčiarsko budú finančné
prostriedky vrátené v plnej výške 8 700 €.
Uznesenie bolo prijaté.
12. Vysporiadanie majetku v priestoroch KD po nájomcovi LK STAR s.r.o Terchová
Starostka obce požiadala poslanca Bc. Jozefa Hasku o stručný výklad doplňujúceho návrhu
programu rokovania. Bc. Jozef Hasko predložil a prečítal list (príloha zapisníce), v ktorom
LK STAR s.r.o. konštatuje, že dňa 28.12.2015 po dohode s poslancami OZ a pani starostkou
uzavreli spor medzi obcou a LK STAR s.r.o. a po vzájomnej dohode si LK STAR s.r.o.
zobrala svoje zariadenie z priestorov KD Ovčiarsko. Ďalšie zariadenia citované v liste
darovala menovaným poslancom OZ. Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko predložil návrh
uznesenia. Starostka obce dodala, že aj na obecný úrad bol podaný list LK STAR s.r.o. vo
veci urovnania podlžnosti
a vypratania majetku vo vlastníctve LK STAR s.r.o..
S predmetným listom boli prítomní poslanci oboznámení.
OZ schválilo v zmysle doručeného listu LK STAR s.r.o. Terchová zo dňa 24.02.2016 č.j.
155/2016, že poslancom OZ - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Monika Habáňová, Ervín
Schmieger a Ing. Ľuboš Tóth - boli darované nasledujúce zariadenia, ktoré ponechala LK
STAR s.r.o. Terchová v sále KD – zadná stena za barom so svetelnou pyramídou, 3x
chladnička redbul, osvetlenie na balkóne, zrkadlá na balkóne a celá elektroinštalácia rozvodu
vo vrchnej časti balkóna a následne poslanci OZ uvedené zariadenia ponechávajú bezodplatne
Obci Ovčiarsko na užívanie.
Uznesenie bolo prijaté.
Poslanci Mgr. Adriana Hirjaková a Ľuboš Hoferica odišli zo zasadnutia OZ o 20.10 h.
13. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Ing. Ivana Knappová, ekonómka obce
informovala prítomných o zmene rozpočtovým
opatrením č. 3/2016 zo dňa 26.02.2016, ktorému predchádzalo rozpočtové opatrenie č.
2/2016 zo dňa 17.02.2016, jedná sa účelové dotácie, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu OZ –
finančné prostriedky – voľby, transfér pre predškolákov, register obyvateľov, register adries.
Starostka obce zdôvodnila návrh na schválenie
finančných prostriedkov, položka
ekonomickej klasifikácie 637 005 – Špeciálne služby – vypracovanie geometrického plánu na
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vytýčenie miestnej komunikácie Viešky. Predložila poslancom náčrt geodeta
k pripravovanému zámeru - na dlhodobý prenájom pozemku Urbárskej obce Ovčiarsko pod
miestnu komunikáciu Viešky. V tejto lokalite obce vlastníci pozemkov žiadajú zaradiť ich
pozemky do pripravovaného územného plánu, a preto je nevyhnutné vyriešiť prístupovú
komunikáciu. Poslanci OZ žiadali geometrickým plánom zamerať cestu až po hranice
súkromných pozemkov v smere na Viešky po ľavej strane. Bc. Jozef Hasko poukázal na
účelové zvýšenie finančných prostriedkov na spotrebu elektrickej energie v MŠ, položka
ekonomickej klasifikácie 632 001 – MŠ Energie. Starostka odpovedala, že je to v dôsledku
nedoplatku za rok 2015 a tým aj zvýšením mesačných platieb MŠ. Túto záležitosť starostka
obce bude riešiť s a.s. SSE-Distribúcia Žilina hneď na budúci týždeň po konaní zasadnutia
OZ.
Ing. Ľuboš Tóth navrhol vypustiť položku ekonomickej klasifikácie 637 004 – Všeobecné
služby - pečať rozvoja obcí a miest, FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány. Starostka
informovala poslancov OZ o tom, že naša obec Ovčiarsko bola vybratá spomedzi všetkých
obcí SR do 37,7 % obcí, ktoré získali „pečať rozvoja obcí a miest“, z toho dôvodu pristúpila
na ponuku Národného informačného strediska Bratislava na vyhotovenie tejto pečate. Obce
SR boli hodnotené rôznymi kritériami, napr. plnenie rozpočtu, ekonomických hľadísk, na
základe používania programu RISSAM a iných štatistických podmienok.
OZ Obce Ovčiarsko zobralo na vedomie
1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2015 zo dňa 15.12.2015
2. zmenu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 zo dňa 17.02.2016
a schválilo
1. zmenu položky k Návrhu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 zo dňa 26.02.2016
na
základe poslaneckého návrhu nasledovne:
- vypustiť položku - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 186 €, položka
ekonomickej klasifikácie 637 004 – Všeobecné služby – pečať rozvoja obcí a miest,
FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány
2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 zo dňa 26.02.2016 ako
celku bez ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ekonómka obce ďalej informovala:
- o zmene rozpočtovým opatrením č. 16/2015 zo dňa 15.12.2015 - došlo k zapracovaniu
účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu OZ a jednak
k presunu medzi podpoložkami v rámci schválenej kategórie 610,620,630,640 bez toho, aby
táto zmena mala vplyv a dopad na výšku schválenej výšky položky funkčnej a ekonomickej
kategórie OZ v schválenom rozpočte na rok 2015.
Rozpočtovým opatrením č. 3 boli rozpočtové príjmy navrhnuté upraviť na 167 490 €
a rozpočtové výdavky boli navrhnuté upraviť na 164 198 €. Predpokladaný prebytok rozpočtu
zostáva vo výške 3 292 €.

14. Rôzne
Informácie starostky obce p. Dariny Ninisovej:
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 Výzva na rekonštrukciu MŠ, spoluúčasť 5 %, 2 500 €/1 dieťa – príspevok pri rozširovaní
MŠ, 6 700/1 dieťa pri výstavbe novej MŠ. Jednou z podmienok na podanie výzvy na
rekonštrukciu MŠ je zvýšiť kapacitu MŠ o 10 miest na dobu 5 rokov zabezpečiť
udržateľnosť tohto počtu miest. Za takýchto podmienok sa naša obec nemôže uchádzať
o výzvu z dôvodu, že nie je ani naplnená kapacita 21 miest..
 Preskúmanie zákonnosti VZN č. 3/2015 a 4/2015 – oboznámenie so stanoviskom OP
Žilina JUDr. Ľorkom
Pri preskúmaní týchto nariadení okresný prokurátor poverený výkonom funkcie námestníka
JUDr. Ladislav Ľorko skonštatoval, že nezistil také pochybenia v postupe a rozhodovaní
obecného zastupiteľstva, ktoré by odôvodňovali prijatie prokurátorského opatrenia a podnet
odložil. Mám za to, že prokurátor skúmal skôr formálne náležitosti. Vo svojom stanovisku
uvádza, že všeobecne záväzné právne predpisy predpokladajú rozhodovanie OZ, ktorého
výsledok nemá podobu uznesenia či nariadenia, ale osobitného právneho aktu s presne
nevymedzenými formálnymi či obsahovými náležitosťami, čo je aj prípad určovania zásad
hospodárenia s majetkom obce. Zákon o obecnom zriadení nestanovuje formu, v akej majú
byť určené zásady hospodárenia s majetkom obce a preto nie je vylúčená aplikácia všeobecne
právnej úpravy, podľa ktorej OZ prijíma uznesenia a VZN. S poukazom na uvedené tak nie je
vylúčené, aby boli zásady hospodárenia s majetkom obce schválené ako uznesenie, VZN obce
či ako samostatný právny akt, nemajúci formu uznesenia alebo VZN.
Starostka obce dodala, že Zásady hospodárenia s majetkom obce sú vnútornou normou, sú
základnou ekonomickou normou, ktorá vyjadruje názor obce na hospodárenie a nakladanie s
jej majetkom. V komentári § 8 ods. 6 zákona o obecnom zriadení sa uvádza, čo konkrétne
upravujú zásady hospodárenia s majetkom obce a akou formou má obec vydať svoje vlastné
zásady hospodárenia s majetkom obce, či ako zásady schválené uznesením OZ alebo ako
VZN obce. Názor je taký, že obec má vždy vydať tieto zásady formou usnesenia OZ, obec nie
je splnomocnená schvaľovať zásady hospodárenia s majetkom obce VZN. Tento vnútorný
predpis schvaľuje OZ a je záväzný pre orgány obce, zamestnancov obce a organizácie
zriadené alebo založené obcou. Ide teda o tzv. interný normatívny akt, smerujúci do
vnútra organizácie samosprávy, ktorými sa nemá regulovať správanie nepodriadených
fyzických alebo právnických osôb. VZN obec upravuje práva a povinnosti obyvateľov
obce, právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov, ktorí vykonávajú na území obce
podnikateľskú činnosť, alebo sa na území obce zdržiavajú.
Starostka obce poukázala na skutočnosť, že OZ schválilo VZN č. 3/2015 Zásady
hospodárenia s majetkom Obce Ovčiarsko na zasadnutí dňa 14.08.2015 uznesením č.
67/2015. Z článku 13 ods. 2 týchto zásad vyplýva, že OZ neschválilo VZN, pretože o VZN
nie je ani zmienka a túto skutočnosť potvrdzuje aj úvodná veta zásad o hospodárení s
majetkom obce, v ktorej nie je citovaný § 6. Uvádza sa, že OZ v Ovčiarsku v súlade s § 1 ods.
2 (mal byť správne ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto VZN.
Zásady hospodárenia s majetkom obce nie sú vypracované v súlade s § 9 ods. 1 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku v znení neskorších predpisov a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a odporúčam OZ Obce Ovčiarsko určiť nové zásady o
hospodárení s majetkom obce, ktoré budú v súlade so zákonom.
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OZ Obce Ovčiarsko zobralo na vedomie oboznámenie starostky obce so stanoviskom
Okresnej prokuratúry Žilina zo dňa 03.02.2016 o preskúmaní zákonnosti Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2015 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Ovčiarsko a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 – Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Ovčiarsko.
OZ zobralo na vedomie informácie starostky obce a doplňujúce informácie starostky obce
k predmetnému bodu rokovania.
Uznesenie bolo prijaté.
15. Interpelácia poslancov OZ
Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ
- Uznesením č. 89/2015 bola schválená 5% spoluúčasť vo výške 1 936,42 € € projektu na
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre Obec Ovčiarsko, informoval sa
o pokračovaní na uvedenom projekte,
Starostka odpovedala, že na výzvu reaguje Mikroregión Hričov – Beskydy, ktorého je
členom aj naša obec.
- informoval poslancov OZ o prívalovej vode, ktorá steká do obce – z Viešok, od areálu
družstva, ako sa to ide riešiť, cesty sú podmáčané, vznikajú výtlky a nánosy na cestách,
hlavne na Pecisku, voda netečie v rigole, ale po ceste,
Starostka obce odpovedala, že nech navrhne ako by sa to dalo riešiť, Bc. Jozef Hasko
odpovedal, že napr. pri cintoríne vykopať žľab, vodu presmerovať do potoka.
- zvolávanie pracovných stretnutí na 15.00 h. je zavčasu, je potrebné posunúť začiatok na
neskôr,
- informoval sa o pokračovaní vo vybavovaní súhlasného stanoviska z Okresného úradu,
z odboru životného prostredia,
Starostka odpovedala, že stále sa na tom pracuje, súvisí to so zmenou zákona.
- žiadal starostku obce, aby odpovedala v čom je prospešná účasť na školeniach, aký je
prínos zo školení,
Starostka odpovedala poslancovi, že absolvovať školenia jej vyplýva zo zákona o obecnom
zriadení.
Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ
- žiadal pripraviť do budúceho zasadnutia OZ výšku mzdových prostriedkov nevyhnutných na
chod Obecného úradu na mesiac.
Starostka odpovedala, že mzdové prostriedky vychádzajú z reálnych miezd pracovníkov obce
a ich výška je schválená v rozpočte obce na rok 2016..
OZ zobralo na vedomie interpelácie poslancov OZ.
Uznesenie bolo prijaté.
13. Diskusia
Diskusné príspevky občanov:
Viera Olejkárová, občianka
- informovala sa, či sú na obecnom úrade plány hydrantov - prípojky pre rodinné domy
občanov obce z toho dôvodu, že mala porucha – v šachte striekala voda a pracovníci
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SEVAK-u nenašli hydrant – jej prípojku, povedali, že hydranty sú zaasfaltované a z toho
dôvodu sa musí odstaviť celá ulica.
Starostka odpovedala, že o tom nemá informácie, bude to konzultovať s pracovníkmi
SEVAKu.
Andrej Klimo, občan
- informoval sa o pokračovaní vo vybavovaní ohľadom cesty na Viešky, či je oboznámený p.
Habáň, predseda Urbárskej obce Ovčiarsko, či je vypracovaná zmluva o dlhodobom
prenájme pozemku na obecnú cestu.
Starostka obce odpovedala, že je zameraný skutkový stav cesty a bude potrebné zrealizovať
stretnutie s geodetom a p. Habáňom, predsedom Urbárskej obce Ovčiarsko.
OZ zobralo na vedomie diskusné príspevky občanov.
Uznesenie bolo prijaté.
14. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.40 h.
V Ovčiarsku dňa 26.02.2016
Zapísala: Mária Isteníková
Overovatelia: Mgr. Adriana Hirjaková
(po bod programu č. 12)

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

Ervín Schmieger

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

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