Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko zo dňa 30.3.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Bod programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 3. 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 o 17:30
otvorila starostka obce Ovčiarsko Darina Ninisová. Privítala občanov, poslancov OZ a Ing. Barčáka.
Zároveň konštatovala, že OZ je uznášania schopné, pritomní sú všetci poslanci. Rokovanie OZ
viedla starostka obce.

Bod programu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka informovala, že zápisnice zo zasadnutí
za rok 2015 nie sú overovateľmi podpisované a že zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
dňa 26.2.2016 bola overovateľom Ervínom Schmiegerom príliš rozsiahlo pripomienkovaná, a
z týchto dôvodov pani starostka určila za zapisovateľa poslanca Ervína Schmiegera a za
overovateľov poslanca Juraja Čillíka a poslankyňu Moniku Habáňovú.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie určenie zapisovateľa
pána Ervína Schmiegera a overovateľov zápisnice pána Juraja Čillíka a pani Moniku Habáňovú.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

1 poslanec - Ervín Schmieger

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie starostka navrhla poslanca Jozefa Haska a poslankyňu Adrianu
Hirjakovú.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko volí do Návrhovej komisie pána Jozefa
Haska a pani Mgr. Adrianu Hirjakovú.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 4 – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrhy starostky na doplnenie programu:
-

6. Schválenie výberu audítora na výkon auditu účtovnej závierky obce Ovčiarsko za rok
2015
7. Úradné meranie spotreby paliva na osobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, rok
výroby 2002 vo vlastníctve obce

Doplnenie bodov programu podľa listu Ervína Schmiegera:
-

-

8.Plán prác pre rok 2016 – úprava ulíc obce pre zabránenie vtoku vôd do ulíc obce, úprava
fasády materskej školy, rekonštrukcia kuchyne v KD, výstavba multifunkčnej budovy na
obecnom ihrisku, ďalšie návrhy,
Poverenie stavebnej komisie na previerku stavebných konaní od 1.1.2015,
9.Vysporiadanie majetku v priestoroch KD po nájomcovi LK STAR s.r.o. Terchová,
10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Ovčiarsko

K návrhu bodu programu bez očíslovania: Poverenie stavebnej komisie na previerku stavebných
konaní od 1.1.2015 starostka uviedla komentár, že podľa jej názoru toto poverenie nie je v súlade
s platnou legislatívou, keďže ide o prenesený výkon štátnej správy, ide o konanie v zodpovednosti
starostu, práce v súvislosti so stavebnými povoleniami vykonávajú odborne spôsobilé osoby
prostredníctvom spoločného stavebného úradu a z tohto dôvodu nenavrhuje tento bod programu
do rokovania obecného zastupiteľstva. Po doplnení vyššie uvedených bodov programu by
nasledovali z číslom 11. Diskusia a s číslom 12. Záver.

Po návrhu úprav programu rokovania starostka vyzvala poslancov na predloženie ďalších
doplňujúcich návrhov.
Hlavná kontrolórka pripomenula potrebu doplniť do programu rokovania Rozpočtové opatrenie č.
4 za rok 2016, pričom tomuto bodu programu bolo následne priradené číslo 11 s následným
prečíslovaním 12. Diskusia a s číslom 13. Záver.
Poslanec Ervín Schmieger trval na doplnení bodu programu „Poverenie stavebnej komisie na
previerku stavebných konaní od 1.1.2015“ s vysvetlením, že ide o stavebné konania mimo rozsahu
prenesených kompetencií štátnej správy a ako predseda stavebnej komisie žiada o informácie
k stavebným konaniam v rozsahu kompetencií obce, drobné stavby. Predniesol tento bod ako
vlastný návrh na doplnenie bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie návrhu poslanca Ervína Schmiegera a zaradila tento bod
programu ako číslo 11, pred rozpočtové opatrenie.
Poslanec Ľuboš Tóth vzhľadom na právnu neistotu ohľadne bodu programu č. 5 „Schválenie
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo výzvy
12/PRV/2015 – Opatrenie 7, Podopatrenie 7.4, aktivita 5 - kultúrny dom„ navrhol vylúčenie tohto
bodu programu z rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu poslanca Ľuboša Tótha.

Návrh bodov programu po úpravách navrhnutých starostkou a poslancami obecného
zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Schválenie výberu audítora na výkon auditu účtovnej závierky obce Ovčiarsko za rok
2015
6. Úradné meranie spotreby paliva na osobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, rok
výroby 2002 vo vlastníctve obce
7. Plán prác pre rok 2016 – úprava ulíc obce pre zabránenie vtoku vôd do ulíc obce, úprava
fasády materskej školy, rekonštrukcia kuchyne v KD, výstavba multifunkčnej budovy na
obecnom ihrisku, ďalšie návrhy
8. Vysporiadanie majetku v priestoroch KD po nájomcovi LK STAR s.r.o. Terchová
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Ovčiarsko
10. Poverenie stavebnej komisie na previerku stavebných konaní od 1.1.2015
11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie za program zasadnutia ako celok:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie návrhu programu OZ.

Bod programu č. 12 – Diskusia – príspevok Ing. Barčáka
Po prijatí programu rokovania OZ starostka požiadala poslancov o presunutie diskusie k pôvodne
navrhovanému bodu programu číslo 5 „Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo výzvy 12/PRV/2015 – Opatrenie 7, Podopatrenie 7.4,
aktivita 5 - kultúrny dom„ aby mohol Ing. Barčák predniesť informácie, ktoré si pre poslancov OZ
pripravil. S presunom tohto bodu diskusie súhlasili všetci poslanci a starostka následne dala slovo
p. Barčákovi.

Ing. Barčák po pridelení slova informoval OZ o vstupe obce do programu čerpania EU fondov na
rekonštrukciu KD, pričom na realizáciu tohto projektu má obec dostatočný čas takmer 4 roky. Ďalej
poskytol informáciu, že pre tento účel bola nevyhnutná úprava existujúcej projektovej
dokumentácie a pre zvýšenie šance na získanie prostriedkov z tejto aktivity boli do projektovej
dokumentácie doplnené ďalšie prvky, ako tepelné čerpadlo a led osvetlenie vstupu do kultúrneho
domu. Výhodami tohto programu sú najmä nasledujúce skutočnosti:
-

nie je potrebná finančná spoluúčasť obce,
nie sú potrebné žiadne finančné prostriedky na vstup do tohto programu, žiadne poplatky
hradené vopred,
medzi oprávnené náklady v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie KD patrí aj DPH,
použitie know-how agentúry, ktorú Ing. Barčák zastupuje pre maximálne využitie
oprávnených nákladov pri realizácii rekonštrukcie KD.

Ďalej informoval OZ o rozdelení oprávnených nákladov pre správu projektu na nasledujúce časti:
-

-

4% na projektovú dokumentáciu,
6% na štúdiu realizovateľnosti,
Stavebná časť zateplenia ma stáť približne 120 tis. €,
Cena úpravy projektovej dokumentácie je znížená z 7,55 tis. € na 6,00 tis. €. Žiadosť bola
odovzdaná 23.3.2016, v súčasnosti už bude prebiehať vyhodnotenie, ktoré je možné
z dôvodu zmien v zostavení vlády očakávať s odkladom až do septembra 2016,
prebehla súťaž na výber realizátora stavebnej časti.

Po úvodných informáciách od Ing. Barčáka bola otvorená diskusia k týmto informáciám.
Poslanec Ervín Schmieger pripomenul, že úhrada projektovej dokumentácie bude oprávneným
nákladom v súvislosti so získanou dotáciou len za podmienky, že sa dotáciu naozaj podarí získať.
Ing. Barčák s týmto doplnením súhlasil a zároveň doplnil informáciu, že projektovú dokumentáciu
je možné použiť na podobný účel v prípade opakovania podobnej výzvy aj za podmienky, že obec
Ovčiarsko v súčasnej výzve neuspeje, takže úhrada nákladov v súvislosti s projektovou
dokumentáciou nebude pre obec Ovčiarsko čistou stratou. Zároveň upozornil, že sa pripravujú
ďalšie výzvy na prideľovanie dotácií a na vysokú pravdepodobnosť ich získania.
Poslanec Ervín Schmieger v priebehu diskusie upozornil aj na skutočnosť, že celé doterajšie
konanie starostky bolo bez účasti poslancov a že starostka podpísala zmluvu o dielo na
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu v hodnote 7.550,00 € s DPH bez
súhlasu poslancov a bez krytia výdavkov obce na tento účel v schválenom rozpočte obce, pričom
na viacnásobne položenú otázku poslanca Ľuboša Tótha na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva
26.2.2016 koľko bude stáť vypracovanie projektovej dokumentácie opakovane odpovedala že
nevie napriek skutočnosti, že zmluva o dielo bola starostkou podpísaná dňa 8.2.2016 a zverejnená
na obecnej stránke 10.2.2016 a že starostka naďalej pokračovala v takomto konaní bez
informovania a bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Zároveň upozornil na skutočnosť, že je
potrebné doplniť prostriedky z rozpočtu obce na ďalšie, vopred schválené aktivity a na účasť na
výzve na získanie dotácie pre kamerový systém a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Ing. Barčák potvrdil, že podľa jeho názoru majú poslanci obce pravdu z hľadiska schvaľovania
a podmienok určenia finančných prostriedkov. Poukázal však na nevýhodu synchronizácie potrieb
a možností, ktoré majú obce v časovej tiesni. Na túto pripomienku poslanec Ervín Schmieger
reagoval tým, že výzva bola zverejnená 27.10.2015, takže na možnosť schvaľovania OZ bolo času
dosť.
Starostka doplnila informáciu, že 13.11.2015 sa konalo zasadnute OZ, na ktorom prebehla diskusia
o programe rozvoja vidieka, pričom bol predložený návrh uznesenia, v ktorom obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s účasťou na tomto programe, aktivite 1 a 5. Následne poukázala na
zasadnutie z 26.2.2016, kde bola vzatá na vedomie informácia o tomto programe a požiadavka na
získanie ďalších informácií. Voči tejto informácii sa poslanec Ervín Schmieger ohradil a oponoval
starostke, že v žiadnom prípade nie je možné uvedené rozhodnutia OZ považovať za súhlas
s angažovaním obce v nákladoch a že OZ súhlasilo výhradne s účasťou obce na získaní dotácie na
kamerový systém a verejné osvetlenie. Všetky ostatné informácie OZ iba vzalo na vedomie, pričom
26.2.2016 OZ nemalo k dispozícii informácie nevyhnutné na prijatie rozhodnutia a starostku
jednoznačne poverilo doplnením informácií pre prijatie rozhodnutia, nie k angažovaniu obce
v nákladoch.
Poslanec Ervín Schmieger k tejto diskusii doplnil, že ak sa získanie dotácie nepodarí, peniaze obce
sú stratené a pýtal sa Ing. Barčáka, akým spôsobom si následne bude voči obci uplatňovať
pohľadávky v súvislosti s nákladmi vynaloženými na tento účel, keďže peniaze na tento účel
v obecnom rozpočte schválené nie sú a on ani nemá v úmysle ich dodatočne schvaľovať.
Starostka poďakovala za príspevok poslanca Ervína Schmiegera a vyzvala ďalších na kladenie
otázok.
Poslanec Jozef Hasko požiadal o informáciu o rozmiestnení a výmene svietidiel, na základe čoho
bol vypracovaný projekt, aké bude umiestnenie svietidiel a na ďalšie detaily projektu v súvislosti
s účasťou obce v programe rozvoja vidieka, kamerový systém a rekonštrukcia verejného
osvetlenia.
Ing. Barčák odpovedal, že poslanci OZ súhlasili s tým, že bude mať voľnú ruku pri rozmiestnení
kamier a svietidiel a zároveň je potrebné dodržiavať normy, ktoré sú v tejto oblasti platné, keďže
do podmienok tohto programu zasiahlo Ministerstvo hospodárstva a zmenilo parametre projektu
tým, že novú normu/doporučenie, kde je predpísané rozmiestnenie svietidiel. Jednou
z podmienok je, že sa nesmie z tejto výzvy riešiť osvetlenie priechodov pre chodcov. Následne bol
teda pripravený projekt tak, aby bolo čo najviac svietidiel všade, kde verejné osvetlenie už existuje
a zároveň sa maximalizoval prírastok nových svietidiel, pričom sa otvorila diskusia aj o svietidle na
Lánoch pri Bitarovej. Projektové dokumentácie sú k dispozícii na obecnom úrade a poskytne kópie
každému, kto si ich vyžiada.
Starostka poďakovala poslancovi Jozefovi Haskovi a pripomenula, že svietidlo pri Bitarovej nie je
staré a má schválenú projektovú dokumentáciu. Následne poďakovala Ing. Barčákovi za
informácie, ktoré poskytol.

Ing. Barčák poďakoval za vypočutie, ponúkol kontaktné informácie a poslanec Ervín Schmieger sa
s ním dohodol na stretnutí a odovzdaní projektovej dokumentácie.

Bod programu č. 5 – Schválenie výberu audítora na výkon auditu účtovnej závierky obce
Ovčiarsko za rok 2015
Starostka obce oboznámila poslancov s dôvodovou správou pre výber audítora účtovnej závierky
obce Ovčiarsko za rok 2015, pričom poslancom oznámila, že bola vybratá audítorka Ing. Blažeková,
číslo licencie SKAU č. 196, ktorá bola audítorom obce Ovčiarsko aj za rok 2014.
Poslanec Jozef Hasko požiadal starostku o informáciu, či bola oslovená len Ing. Blažeková, alebo
sa robil výber. Starostka odpovedala, že bola oslovená len Ing. Blažeková.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje výber audítora – Ing. Blažeková,
bytom 013 32 Dlhé Pole, Stolečné 933, číslo licencie SKAU č. 196 na výkon auditu riadnej účtovnej
závierky a spracovanie správy o preverení súladu hospodárenia obce Ovčiarsko so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2015.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

4 poslanci – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš
Hoferica, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

3 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu.

Bod programu č. 6 – Úradné meranie spotreby paliva na osobnom motorovom vozidle Škoda
Fabia, rok výroby 2002 vo vlastníctve obce
Starostka obce oboznámila poslancov s dôvodovou správou pre návrh úradného merania spotreby
paliva na osobnom motorovom vozidle patriacom obci Ovčiarsko. Informovala OZ, že vyhľadala
certifikované spoločnosti pre tento účel, získala ponuky od dvoch spoločností v okrese Žilina,
pričom však len jedna má akreditáciu na vykonávanie úradného merania.
Poslanec Ervín Schmieger sa pýtal, ako sa bude riešiť doterajšia nadspotreba. Poukázal na
skutočnosť, že Jozef Hasko opakovane ponúkal pomoc pri vypracovaní pravidiel pre evidenciu jázd
a vykazovania spotreby služobného motorového vozidla v obci Ovčiarsko. Ekonómka obce
Ovčiarsko Ing. Ivana Knappová uviedla že ide o sumu približne 10 €.

Poslankyňa Adriana Hirjaková poukázala na zbytočnosť takéhoto konania, pričom podľa jej názoru
sa auto používa odôvodnene a poukázala na to, že ďalší poslanci navrhovali aby aj iní než
zamestnanci obecného úradu mali možnosť používať toto vozidlo.
Poslanec Ervín Schmieger odpovedal, že auto sa bežne požičiava s plnou nádržou a vracia sa
s plnou nádržou, takže ak by si auto požičal občan obce, spotrebu paliva nie je potrebné riešiť.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje:
1. úradné meranie spotreby paliva s vystavením verejnej listiny – Osvedčenia o ÚM.
2. finančné prostriedky na úradné meranie spotreby paliva akreditovanou a autorizovanou
spoločnosťou vo výške 252 €.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

0 poslancov

Hlasovali proti (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Mgr.
Adriana Hirjaková

Zdržali sa (menovite):

3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ľuboš Tóth

Starostka konštatovala, že návrh uznesenia k tomuto bodu programu nebol prijatý.

Bod programu č. 7 – Plán prác pre rok 2016 – úprava ulíc obce pre zabránenie vtoku vôd do ulíc
obce, úprava fasády materskej školy, rekonštrukcia kuchyne v KD, výstavba multifunkčnej
budovy na obecnom ihrisku, ďalšie návrhy
Pri tomto bode programu sa diskusia zamerala najmä na výstavbu multifunkčnej budovy na
obecnom ihrisku. Poslanec Ervín Schmieger požiadal starostku, aby sa vyjadrila, či sa teda ide
stavať budova, na ktorú má obec právoplatné stavebné povolenie, vyčlenené prostriedky a výzva
na tento účel podľa informácií starostky nevyšla. Zároveň požiadal starostku o stanovenie termínu
začiatku výstavby.
Starostka poskytla informácie o účele, na ktorý bolo možné použiť dotácie zo zverejnenej výzvy so
záverom, že nebolo možné uchádzať sa o dotáciu na výstavbu budovy, akú pripravuje obec
Ovčiarsko. Požiadalo o čas na prípravu tohto zámeru vrátane verejného obstarávania.
Poslanec Ervín Schmieger poukázal na skutočnosť, že chlapci Ovčiarska majú veľkú šancu postúpiť
do vyššej úrovne súťaže, čo by znamenalo, že nebude možné, aby túto súťaž hrali na súčasnom
ihrisku.
Do diskusie vstúpili aj prítomní občania, ktorí potvrdili informáciu poslanca Ervína Schmiegera
a vyjadrili nespokojnosť s dianím na zasadnutí OZ. Rastislav Vršanský, Predseda Futbalového klubu

obce Ovčiarsko, poukázal na naozaj problematické hygienické podmienky. Hráči odchádzajú,
pretože nie je možné poskytnúť im vhodné podmienky. Takže mu zrejme nezostane nič iné, než
požiadať zastupiteľstvo o peniaze z rozpočtu obce na úhradu pokút a ukončiť činnosť.
Po emotívnej diskusii, v ktorej sa v prospech stavby vyjadrili aj prítomní občania, starostka
požiadala poslanca Ervína Schmiegera o spísanie postupu realizácie prác. Ervín Schmieger na to
odpovedal, že to nemá zmysel pokiaľ starostka jednoznačne nevyjadrí súhlas so stavaním.
Po diskusii sa starostka vyjadrila, že súhlasí s výstavbou a žiada o prípravu postupu prác pred tým,
ako sa dohodne termín začiatku stavby.
Poslanec Ervín Schmieger doplnil že má zmysel začať stavať, lebo aj ostatní občania, keď uvidia že
sa začína stavať, tak sa pridajú, uvidia zmysel v konaní v prospech obce.
Starostka sa na záver diskusie vyjadrila, že nie je proti výstavbe, potrebuje rozpis prác. Poslanec
Ľuboš Hoferica doplnil, že on si vezme projektovú dokumentáciu a pripraví podklady pre
objednávanie.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie súhlas starostky s výstavbou
viacúčelovej budovy za podmienky, že bude vypracovaný a predložený postup prác podľa etáp
jednotlivých aktivít. Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostku na zistenie možností
získania peňažných dotácií a naturálnych plnení na tento účel od fyzických a právnických osôb.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 8 – Vysporiadanie majetku v priestoroch KD po nájomcovi LK STAR s.r.o.
Terchová
Bod programu predniesol poslanec Ervín Schmieger, ktorý prítomných oboznámil so
skutočnosťou, že starostka uznesenie č. 21/2016 k tomuto bodu po predchádzajúcom OZ zo dňa
26.2.2016 vetovala a pozastavila výkon tohto uznesenia. V prípade, že poslanci trvajú na platnosti
tohto uznesenia, je nevyhnutné jeho schválenie opakovať.
Keďže sa nikto ďalší do diskusie neprihlásil, poslanec Ervín Schmieger predniesol návrh uznesenia
v rovnakom znení:

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje v zmysle doručeného listu LK STAR s.r.o. Terchová
zo dňa 24. 2. 2016 č. j. 155/2016, že poslancom OZ – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Monika Habáňová,
Ervín Schmieger a 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 Redbull,
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.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 9 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Ovčiarsko
Bod programu predniesol poslanec Ľuboš Tóth, ktorý prítomných oboznámil so skutočnosťou, že
starostka podobne ako v predchádzajúcom bode programu pozastavila výkon uznesenia č.
122/2015 prijatého OZ dňa 20. 11. 2015, na základe ktorého OZ schválilo návrh VZN č. 4/2015
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami. Keďže považuje toto VZN za stále aktuálne
a vhodné v súčasných podmienkach v obci, žiada starostku, aby bol návrh VZN v rovnakom znení
s úpravou dátumu platnosti od 1. 7. 2016 opätovne vyvesený na obecnej tabuli, aby mohol byť na
nasledujúcom zasadnutí OZ schválený.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko predkladá návrh VZN – Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami na zverejnenie.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

1 poslanec – Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 10 – Poverenie stavebnej komisie na previerku stavebných konaní od 1.1.2015
Bod programu predniesol poslanec Ervín Schmieger, ktorý týmto žiada Obecný úrad obce
Ovčiarsko o predloženie dokumentácie na previerku stavebných konaní v kompetencii obce
Stavebnej komisii obce Ovčiarsko z dôvodu, že starostka poskytuje OZ nedostatočné informácie.
Cieľom konania stavebnej komisie je získať informácie o skutkovom stave stavieb v obci, pričom
poukázal na skutočnosť, že v blízkosti domu starostky bola rozkopaná cesta bez povolenia,
starostka vydávala povolenie dodatočne, pri obecnom ihrisku je návoz, ktorý potenciálne ohrozuje
majetok obce – obecné ihrisko a znemožnil používanie obecnej cesty. Poslanec Ervín Schmieger
má v úmysle zvolať stretnutie stavebnej komisie na tento účel.
Hlavná kontrolórka upozornila na skutočnosť, že ani ona vo svojej funkcii nemá právomoc
preverovať konanie v rámci preneseného výkonu štátnej správy pokiaľ sa týka povoľovania
stavieb, pričom si nie je istá možnosťou konať podľa požiadaviek OZ v rozsahu drobných stavieb.
Starostka v následnej diskusii upozornila na skutočnosť, že je možné, že OZ žiada o konanie nad
rámec platnej legislatívy a že s touto požiadavkou nesúhlasí.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce o predloženie dokumentácie
k žiadostiam o vydanie rozhodnutia k drobným stavbám od 1. 1. 2015 do 30. 3. 2016 Stavebnej
komisii a poveruje Stavebnú komisiu obce Ovčiarsko na uskutočnenie previerky stavebných
povolení a skutkového stavu k drobným stavbám v rozsahu kompetencií konania obecného úradu.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 11 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Rozpočtové opatrenie prezentovala ekonómka obecného úradu Ing. Ivana Knappová. Po
prezentácii rozpočtového opatrenia starostka otvorila diskusiu.
1. Poslanec Ervín Schmieger predniesol návrh vyňať z rozpočtového opatrenia v časti výdavky
5.550 € určených na úhradu výdavkov v súvislosti s účasťou obce na programe dotácie pre
kamerový systém a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tento návrh zdôvodnil

skutočnosťou, že podľa dohody s Ing. Barčákom je táto suma splatná po úspešnom získaní
dotácie pre obec Ovčiarsko.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie pozmeňujúceho návrhu do rozpočtového opatrenia.

2. Poslanec Jozef Hasko predniesol návrh vyňať z rozpočtového opatrenia v časti príjmy 8.226
€ potrebných na realizáciu úprav na dome cirkevných obradov. Návrh zdôvodnil tým, že
prostriedky je potrebné nechať viazané pre účel pripravovanej výstavby na obecnom
ihrisku.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie pozmeňujúceho návrhu do rozpočtového opatrenia.

3. Poslanec Ervín Schmieger predniesol návrh vyňať z rozpočtového opatrenia v časti výdavky
252 € určených na úhradu úradného merania spotreby paliva podľa bodu programu č. 6.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali za (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš
Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):
Hirjaková

3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Tóth, Mgr. Adriana

Starostka konštatovala prijatie pozmeňujúceho návrhu do rozpočtového opatrenia.

4. Poslanec Jozef Hasko navrhol upraviť výšku prostriedkov určených na začiatok výstavby
viacúčelovej budovy na ihrisku na 10.300 €.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková

Starostka konštatovala prijatie pozmeňujúceho návrhu do rozpočtového opatrenia.

Následne dala starostka hlasovať zmene rozpočtu obce Ovčiarsko o rozpočtovom opatrení č.
4/2016 v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite): 7 poslancov – Monika Habáňová, Mgr. Adriana Hirjaková, Juraj
Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ľuboš Hoferica, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Mgr. Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala prijatie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016.

Bod programu č. 12 – Diskusia

Informácie starostky:
Starostka predniesla list občana, sťažnosť na hlučnosť a stavebnú činnosť pri výstavbe diaľnice
a upozornenie na nepostačujúci objem pridelenej nádoby na separovaný zber domového odpadu.
Starostka informovala OZ, že nepodala žiadosť v súvislosti s návrhom zmluvy o výpožičke
predmetov na zabezpečenia úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi (hasičský vozík), keďže
podľa telefonickej informácie od Ing. Debnára z Krajského riaditeľstva hasičského zboru sa tieto
zmluvy týkajú len obcí, ktorým bol pridelený predmet výpožičky, o ktorom starostka informovala
na zasadnutí OZ 26. 2. 2016, takže sa to obce Ovčiarsko netýka. Na túto informáciu reagoval
poslanec Ervín Schmieger, ktorý poskytol informáciu, že si túto skutočnosť preveroval nezávisle na
pani starostke a podľa jeho informácií bolo potrebné podať žiadosť. Starostka na túto informáciu
odpovedala, že žiadosť bola podaná vo februári 2015 a doteraz na túto žiadosť žiadnu odpoveď
nedostala. Poslanec Ervín Schmieger reagoval tým, že starostka podala žiadosť o pridelenie
techniky po termíne na jej podanie, pričom nepodala včas ani žiadosť o pridelenie novej techniky
tento rok. Zároveň doplnil, že dokumentáciu v súvislosti s touto ponukou mu na predchádzajúcom
zasadnutí starostka podala na zasadnutí OZ 26. 2. 2016, pričom všetkým poslancom vysvetlil o čo
vlastne ide a povedal: „pani starostka, prosím ťa, daj to čím skôr“. Na tvrdenie starostky o tom, že
si informácie preverovala sa poslanec Ervín Schmieger spýtal, či má preverenú informáciu
písomne, prečo sa spolieha na telefonickú informáciu. V prípade, že by starostka mala aspoň snahu
žiadosť podať, bol by k dispozícii dokument potvrdzujúci jej snahu.
Po ukončení informácií podaných starostkou obce, starostka otvorila diskusiu a požiadala
poslancov OZ o kladenie otázok.
Poslankyňa Monika Habáňová požiadala o informácie o betonárke v areáli Agrodružstva:
Starostka odpovedala, že z dnešného stretnutia ešte nebude robiť závery, že bude OZ informovať
ak bude mať zodpovedajúce informácie. Poslanec Ervín Schmieger sa starostky pýtal, či oslovila
vlastníka pozemku, načo starostka odpovedala, že oslovila Agrodružstvo. Poslanec Ervín
Schmieder odpovedal, že Agrodružstvo nie je vlastníkom pozemku, takže podľa jeho názoru
nemohla nič vybaviť. Starostka následne prezentovala informáciu, že zástupca spoločnosti TuBau
musí ešte túto záležitosť prerokovať vo svojej spoločnosti a že v spoločnosti TuBau ešte nie je
istota, že sa budú prác na betónovaní zúčastňovať.Poslanec Ervín Schmieger na konci tejto diskusie
požiadal starostku, aby ako štatutár zastupovala záujmy obce.
Poslanec Jozef Hasko sa pýtal na závery z pracovného stretnutia o ceste na Viešky, či už starostka
rokovala z predsedom miestneho urbáru. Starostka odpovedala, že s predsedom urbáru zatiaľ
nekomunikovala, pretože podľa dohody sa má najprv urobiť náčrt, telefonovala s geodetom, ktorý
má dokumentáciu pripravenú a zastaví sa v pondelok.
Poslanec Jozef Hasko požiadal o informáciu, či bola starostka v kontakte s firmou, ktorá má
realizovať práce na dome cirkevných obradov a kedy sa začnú zazmluvnené práce. Starostka
odpovedala, že vybraná firma má termín ukončenia prác do 30. 6. 2016.

Poslanec Ervín Schmieger sa pýtal, či môže aspoň sčasti kontrolovať vykonávané práce, alebo či na
to tiež právo poslanci nemajú. Doplnil, že chce kontrolovať, či firma dodáva materiál, v zmysle
zmluvy a kvalitu vykonávaných prác. Starostka na túto otázku odpovedala: „Ja neodpovedám na
túto otázku“.
Poslanec Jozef Hasko žiadal informáciu k stavu vypracovania podmienok na prenájom priestorov
Kultúrneho domu v súvislosti s uznesením č. 19/2016 zo dňa 26. 2. 2016. Starostka odpovedala, že
sa momentálne zaujíma o cenové ponuky na odstránenie vnútorných nedostatkov, ktoré na
Kultúrnom dome sú, priestory je možné dávať do prenájmu po odstránení týchto nedostatkov,
pričom ide o odstránenie nedostatkov v celom kultúrnom dome vrátane priestorov Obecného
úradu.
Poslanec Jozef Hasko žiadal informáciu, či bolo vyhlásené výberové konanie na rekonštrukciu
Materskej školy v súvislosti s uznesením č. 20/2016 zo dňa 26. 2. 2016. Starostka odpovedala že
nie. Na otázky prečo sa opäť opakuje situácia, že sa nekoná s dostatočným časovým predstihom
starostka neodpovedala.
Poslanec Jozef Hasko sa vrátil k téme hasičského vozíka, o ktorej informovala starostka.
Pripomenul, že 26. 2. 2016 starostka predložila OZ informáciu o možnosti získať túto techniku
a starostka žiadosť nepodala. Starostka zopakovala odpoveď, že podľa informácie, ktorú dostala
telefonicky nie je dôvod aby za obec Ovčiarsko žiadosť podala.
Poslanec Jozef Hasko žiadal informáciu, ako sa pokračuje so zisťovaním podmienok pre
rekonštrukciu kuchynky v Kultúrnom dome, OZ nedostalo žiadne informácie o pokroku v tejto
oblasti od minulého roku. Starostka na túto požiadavku neodpovedala.
Poslanec Jozef Hasko na základe skutočnosti, že nevidí prínos účasti starostky na školeniach pre
obec navrhol, aby sa starostka zúčastňovala len školení vyplývajúcich zo zákona. Starostka
odpovedala, že školenia pre starostov a zamestnancov obecných úradov sú nevyhnutné z dôvodu
neustálych legislatívnych zmien.
Pri následnej diskusii o spôsobe spracovávania zápisníc zo zasadnutí OZ starostka poukázala na
skutočnosť, že sa chce vyhnúť situáciám, kedy zápisnice nie sú podpisované a k zápisniciam sa
prikladajú pripomienky, ktoré sú na štyri strany, takže je jednoduchšie, ak si zápisnicu zapíše
poslanec Ervín Schmieger a starostka si ju pozrie a si tam poopraví veci. Na túto pripomienku
poslanec Ervín Schmieger reagoval, že zápisnicu starostke na poopravenie nedá, že zápisnica bude
tak ako je tu napísaná.
Poslankyňa Mgr. Adriana Hirjaková odišla zo zasadnutia OZ o 20:50 hod.
Poslanec Ervín Schmieger pokračoval: poslanci dávajú pripomienky preto, lebo nesúhlasia
s obsahom zápisnice. Poukázal na skutočnosť, že keď zamestnankyňa úradu píše zápisnicu, tak je
to presne tak, ako pani starostka povedala, že si to pozrie a pozmení dané body. Pripomenul, že
26. 2. 2016 sa na zasadnutí OZ on jednoznačne vyjadril proti účasti obce na Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo výzvy 12/PRV/2015 – Opatrenie
7, Podopatrenie 7.4, aktivita 5 - kultúrny dom potom, čo starostka povedala že v podmienkach je,

že nebude možné prenajímať kultúrny dom, pričom táto skutočnosť v zápisnici zachytená nebola.
Po tomto príspevku poslanca Ervína Schmiegera sa rozvinula emotívna diskusia, záverom ktorej
bol návrh starostky, že zakúpi diktafón a zasadnutia OZ sa budú nahrávať a nahrávky zverejňovať,
ktorý poslanci OZ uvítali.
Pán Rastislav Vršanský sa pýtal na nasledujúce body:
-

-

na výkop na ceste pred domom starostky – či čakáme, kým tam niekto odtrhne nápravu,
starostka odpovedala, že po napojení vodovodného potrubia na Slnečnú stráň má žiadateľ
výkop odstrániť do 30. 4. 2016. Na pripomienku, že osoba zodpovedná za výkop je povinná
udržiavať cestu v zjazdnom stave a zabrániť možným škodám starostka odpovedala, že „sú
ľudia a sú ľudia“. Poslanec Jozef Hasko doplnil, že niekto by mal dodržiavanie podmienok
kontrolovať.
dopravné značenie na ceste do Bitarovej týkajúce sa zrušenej cesty k výstavbe diaľnic,
starostka odpovedala, že sa nevie vyjadriť k účelu dopravného značenia, informácie si zistí,
pranie dresov, kosenie na ihrisku, starostka odpovedala, že zatiaľ sa bude postupovať
rovnako ako počas predchádzajúcich rokov.

Pani Mizerová sa vzhľadom na otrasy pýtala dokedy budú trvať práce a výbuchy v tuneli. Starostka
odpovedala, že termín dokončenia diaľnice je v roku 2018, do konca augusta by mali byť ukončené
trhacie práce v tuneli. Ďalej informovala, že spločnosť urobila seizmické merania, z ktorých výstup
je, že vlastníci nehnuteľností nie sú ohrození a merania sa budú opakovať po mesiaci a po
dokončení prác v tuneli.
Pán Rastislav Vršanský upozornil na potrebu obnovy stromčekov pri hlavnej ceste pred obecným
úradom.

Po ukončení diskusie starostka poďakovala občanom a poslancom za účasť a zasadnutie OZ
ukončila o 21:00.
V Ovčiarsku dňa 30. 3. 2016
Zapísal:

Ervín Schmieger

Overovatelia: Monika Habáňová
Juraj Čillík

___________________
___________________

