Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko zo dňa 15.6.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
Bod programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

Rokovanie 5. 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. Kružela.
Zároveň konštatovala, že OZ je uznášania schopné, pritomní sú piati poslanci, poslanec Ľuboš
Hoferica sa ospravedlnil, Monika Habáňová sa ospravedlnila a príde neskôr. Rokovanie OZ viedla
starostka obce.
Bod programu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka sa starostka vyjadrila, že vzhľadom na
neplnenie si povinností poslanca Ervína Schmiegera ako zapisovateľa a za jeho aroganciu určuje
za zapisovateľa poslanca Ľuboša Tótha a za overovateľov navrhuje poslancov Adrianu Hirjakovú a
Juraja Čillíka. Na následnú otázku poslanca Ervína Schmiegera, či bol arogantný starostka
nereagovala, poslanec Ervín Schmieger sa však opakovane vyjadril, že zápisnice na Obecný úrad
doručil a arogantný nebol, načo starostka odpovedala, že to má nechať tak, ignorovala
skutočnosť, že sa poslanec Ervín Schmieger ohradil voči jej obvineniu a pokračovala vo svojej
reči. Týmto bola nastavená atmosféra, ktorá zotrvala počas celej doby rokovania Obecného
zastupiteľstva.

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie určenie zapisovateľa
poslanca Ľuboša Tótha a overovateľov zápisnice poslanca Juraja Čillíka a poslankyňu Adrianu
Hirjakovú.
Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):

5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

0 poslancov
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Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.
Bod programu č. 3 - Voľba návrhovej komisie

Za členov návrhovej komisie starostka navrhla Jozefa Haska a Ervína Schmiegera.

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko volí do Návrhovej komisie poslancov
Jozefa Haska a Ervína Schmiegera.
Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

0 poslancov

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.
Bod programu č. 4 – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starostka vyzvala poslancov na predloženie návrhov poslancov do úpravu programu rokovania.
Poslanec Ervín Schmieger navrhol doplnenie bodov rokovania:
-

11. Rekonštrukciu vonkajšej fasády budovy Materskej školy
12. Rekonštrukcia kuchynky v kultúrnom dome

-

13. Stanovenie termínu na začatie výstavby budovy na ihrisku

-

14. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Poslanec Jozef Hasko navrhol doplnenie bodu rokovania:
Poslanec Ľuboš Tóth navrhol doplnenie bodu rokovania:
Ďalšie body rokovania mali posunuté číslovanie.

Následne dala starostka hlasovať za prijatie programu zasadnutia OZ ako celku:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 35-42/2016 zo dňa 04.05.2016
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ovčiarsko za rok 2015
Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2015
Výročná správa za rok 2015
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na 2. polrok
2016
10. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ovčiarsko
11. Rekonštrukcia vonkajšej fasády budovy Materskej školy
12. Rekonštrukcia kuchynky v Kultúrnom dome
13. Stanovenie termínu na začatie výstavby budovy na ihrisku
14. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
15. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 9/2016
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov OZ
18. Diskusia
19. Záver
Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

0 poslancov

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu programu rokovania OZ.
Zasadnutie OZ na návrh starostky, s ktorým poslanci súhlasili, pokračovalo udelením slova Ing.
Kruželovi.

Ing. Kružel podal vysvetlenie k priebehu a výkonu prác pri výmene strešnej krytiny a výstavbe
prístrešku. Poukázal na skutočnosť, že vykonávací projekt nie je v súlade s štúdiou prezentovanou na
obecnom zastupiteľstve vzhľadom na odlišnosti pri príprave štúdie a možností realizácie a on
z autorského pohľadu súhlasí s realizáciou, pričom sa vyjadril, že je samozrejme potrebné odstrániť
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technické nedostatky. Počas svojho vysvetlenia navrhol doplnenie prekrytia podhľadu prístrešku
sadrokartónom a rekonštrukciu opadanej fasády spodnej časti kostola.

Poslanec Ervín Schmieger po úvodnom vysvetlení Ing. Kružela poukázal na nedostatky pri realizácii
stavby a na chýbajúce prvky, ktoré boli súčasťou ocenenia pri dohode:
-

Chýbajúce zadné nosné stĺpy, ktoré mali byť a boli na stretnutí predchádzajúcom schváleniu
rozpočtu dohodnuté,
Chýbajúca vzpera na podeste,
Predné nosné stĺpy mali byť realizované v úrovni zábradlia, nie vedľa,
Spodné nosné stĺpy nie sú umiestnené na pätkách, ale na samonosnom schodovom stupni,
Upozornenie na nesúhlas s doplnením sadrokartónového zakrytia,
Hrdzavejúce prvky oceľovej konštrukcie,
Upozornenie na skutočnosť, že dodávateľ plechového pokrytia existujúcej konštrukcie
odmietol realizovať pokládku plechu z dôvodu nekvalitnej práce na prístrešku,
Dosky použité na poddašie prístrešku sú nekvalitné a nie sú ošetrené chemicky ani
ochranným náterom,
Nosné hranoly drevenej konštrukcie majú iný prierez ako nosníky kovovej konštrukcie.

Ervín Schmieger pochválil zhotoviteľov novej strechy a zároveň uviedol, že dodávateľ plechov na
prístrešok odmietol pokrytie pripraveného prístrešku vzhľadom na nekvalitný podklad.

Po pripomienke Ervína Schmiegera Ing. Kružel upozornil, že on je, autorský dozor, nie stavebný dozor
a potrebuje, aby mu pripomienky dával stavebný dozor, nie niekto z poslancov. Starostka na otázku
Ervína Schmiegera kto vykonáva stavebný dozor najprv odpovedala, že stavebný dozor vykonáva Ing.
Kružel, po upozornení Ing. Kružela, že on vykonáva len autorský dozor pripustila, že stavebný dozor
nebol zabezpečený, keďže Ing. Kružel chodí na stavbu dohliadať a keďže ide o drobnú stavbu,
stavebný dozor nie je povinný.
Na otázku poslanca Ľuboša Tótha, či je Ing. Kružel so súčasným riešením diela spokojný sa Ing. Kružel
vyjadril, že on ako autor je so súčasným riešení diela spokojný. Poslanec Ľuboš Tóth sa následne
s rovnakou otázkou obrátil na starostku, či je ona s týmto riešením diela spokojná. Starostka
odpovedala, že nevie, prečo pán inžinier dáva na ňu takúto otázku, bola vypracovaná štúdia a že
v tom nevidí chyby, ktoré by prekážali pri vstupe do kostola a s projektantom sa rozprávala o potrebe
spevniť schodový dielec, na ktorom je postavený spodný nosný stĺp. Starostka sa ďalej vyjadrila, že
súčasný tvar a podoba prístrešku bola jednou z možností, ktoré boli navrhnuté a bola ňou prijatá.
Ing. Kružel sa v diskusii ďalej vyjadril, že všetky technické nedostatky musia byť okamžite zapísané do
stavebného denníka a musia byť odstránené.

Po tomto vyjadrení Ing. Kružela sa starostka vyjadrila, že chce možno ukončiť túto diskusiu a ak tam
nejaké problémy sú, poslanec Ervín Schmieger chodí na stavbu a s námietkami môže prichádzať za
ňou. Poslanec Ervín Schmieger starostke pripomenul, že sa na predchádzajúcom zasadnutí OZ
ponúkol, že bude stavebný dozor vykonávať bezodplatne, čo starostka odmietla. Na túto pripomienky
starostka nereagovala.
Poslanec Ervín Schmieger sa spýtal, či je možné zajtra do stavebného denníka urobiť zápis. Na túto
otázku dostal od Ing. Kružela odpoveď, že je to jednoduchá stavba a že je potrebné do stavebného
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denníka zapísať najmä dôležité nedostatky stavby, k téme časového termínu zápisu do stavebného
denníka sa Ing. Kružel nevyjadril.

Ing. Kružel ďalej súhlasil s návrhom poslanca Ervína Schmiegera na presun zábradlia na miesto,
kde sú osadené stĺpy, čo je menej náročné na náklady, než presun podporných stĺpov a že Ervína
Schmiegera v tomto riešení podporí. Zároveň uviedol, že bolo nevyhnutné, aby zadávateľ stavby
zadal správne a úplné špecifikácie a že niekto by mal zvážiť detaily víťaznej ponuky.
Po ukončení tejto diskusie a dosiahnutí zhody na odstránení nedostatkov sa starostka spýtala, či
bude OZ súhlasiť s návrhom upraviť podhľad so sadrokartónom a spodné murivo.
Poslanec Jozef Hasko sa vyjadril, že má obec dostať to, čo chcela, poslanec Ľuboš Tóth sa vyjadril,
že je potrebné najprv dokončiť jednu stavbu a následne môžeme začať diskusiu o úpravách.
Ing. Kružel následne informoval OZ o tom, že príprava územného plánu pokračuje podľa
očakávaní. Poslanec Ervín Schmieger pripomenul, že by sa už mala začať diskusia s občanmi,
s čím bol vyjadrený všeobecný súhlas.

Po skončení diskusie a po odchode Ing. Kružela sa poslanec Ľuboš Tóth starostky spýtal, či zariadi
zapísanie nedostatkov stavby do stavebného denníka v súlade s predchádzajúcou diskusiou. Na
túto otázku starostka odpovedala, že žiada poslancov o písomné doručenie zistených
nedostatkov a následne je možné sa stretnúť na tvári miesta a o týchto nedostatkoch ďalej
rokovať. Po tejto odpovedi sa strhla všeobecná vrava, vyjadrujúca nesúhlas poslancov s takouto
odpoveďou. Poslanec Ľuboš Tóth sa vyjadril, že starostka je jediná, kto je oprávnený v tejto
veci v prospech obce konať a nevyzerá to, že chce v prospech obce konať. Na túto reakciu
poslancov starostka nereagovala, začala uvádzať ďalší bod rokovania. Poslanec Ľuboš Tóth sa
vyjadril, že má ešte jednu otázku, na čo starostka podráždene reagovala, či chce inžinier Tóth
viesť toto rokovanie a požiadala ho, aby ju nechal pokračovať v programe. Otázku neumožnila
položiť a diskusiu k tomuto bodu ukončila. Poslanec Ľuboš Tóth položil túto otázku následne
v bode č. 15.
Bod programu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 35 – 42 / 2016 zo
dňa 04. 05. 2016

V tomto bode programu starostka prečítala súhrnnú informáciu o počte a charaktere uznesení OZ
a OZ informovala, že výkon uznesenia č. 40 / 2016, prijatie VZN č. 1 – Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Ovčiarsko pozastavila.
Následne dala starostka hlasovať o návrhu uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie
na vedomie správu o plnení uznesení OZ zo dňa 4. mája 2016 č. 35 – 42 / 2016.
Hlasovanie:
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Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

1 poslanec – Adriana Hirjaková

0 poslancov

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

Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Bod programu č. 6 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Ovčiarsko za rok 2015

V úvode tohto bodu rokovania starostka ospravedlnila oneskorenie Hlavnej kontrolórky z dôvodu
súbehu s rokovaním OZ vo Svederníku a prečítala odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému Ovčiarsko za rok 2015.
Poslankyňa Monika Habáňová prišla počas čítania o 18:37.

Po prečítaní odborného stanoviska otvorila starostka diskusiu. Keďže sa do diskusie neprihlásil žiadny
z poslancov, dala starostka hlasovať o návrhu uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky obce Ovčiarsko za rok 2015, odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Ovčiarsko za rok 2015 vypracované v zmysle § 18f, ods. 1 písm. c, zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Po prečítaní návrhu poslanec Ľuboš Tóth reagoval otázkou, prečo je predmetom tohto uznesenia aj
správa audítora, ktorú poslanci ešte nevideli. Starostka reagovala odovzdaním správy audítora
poslancom na prečítanie, vrátane priloženej účtovnej závierky.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

0 poslancov

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
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Bod programu č. 7 – Schválenie záverečného účtu obce Ovčiarsko za rok 2015

Starostka predniesla dôvodovú správu k bodu rokovania. Následne otvorila diskusiu.

Poslanec Ľuboš Tóth uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že si chcel preveriť niektoré skutočnosti
uvedené v texte záverečného účtu a starostka neposkytla doklady, ktoré žiadal, nie je ochotný
hlasovať v prospech prijatia záverečného účtu a bude trvať na obdržaní dokladov, ktoré na tento účel
žiadal. Starostka odpovedala, že záverečný účet mali všetci k dispozícii a ak niečo nie je jasné, môžu
sa poslanci pýtať. Po odpovedi poslanca Ľuboša Tótha, že sa nevie pýtať, ak nie je možné zistiť
potenciálne nesprávnosti sa starostka spýtala, či si je poslanec Ľuboš Tóth vedomý skutočnosti, že ak
záverečný účet zastupiteľstvo neschváli, musí zastupiteľstvo jeho výhrady prerokovať a že záverečný
účet je rok uzavretý a že bol predmetom kontroly audítora a kontroly Hlavného kontrolóra? Poslanec
Ľuboš Tóth odpovedal, že si je tejto skutočnosti vedomý a starostke pripomenul, že záverečný účet
OZ žiadalo už na februárovom zasadnutí aby bolo možné čo najskôr nakladať s finančnými
prostriedkami. Zároveň uviedol, že starostka opätovne predložila OZ dokument na schválenie až na
poslednom možnom zasadnutí pred povinnosťou schválenia. Zároveň uviedol, že je presvedčený
o tom, že je možné záverečný účet pripraviť aj v predstihu a tak to aj poslanci žiadali, pretože ako
asistent audítora sa zúčastňoval auditu účtovných závierok veľkých firiem s januárovým termínom
a teda vie, že je to možné.
Následne starostka ukončila diskusiu a predniesla návrh uznesenia na hlasovanie: Obecné
zastupiteľstvo obce Ovčiarsko:

1. Konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 2015
2. Schvaľuje v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona 369 / 1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a. Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 2015
b. Celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
c. Použitie prebytku za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške
36 497,05 €.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

1 poslanec – Adriana Hirjaková

Zdržali sa (menovite):

1 poslanec – Monika Habáňová

Hlasovali proti (menovite):

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

Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo schválené.
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Bod programu č. 8 – Výročná správa za rok 2015

Starostka predniesla dôvodovú správu k bodu rokovania. Následne otvorila diskusiu.

Poslanec Ľuboš Tóth poukázal na skutočnosť, že poslanci nemali k dispozícii účtovnú závierku a ďalšie
doklady o ktoré žiadal.

Pri tejto požiadavke vznikla emotívna diskusia, pri ktorej poslankyňa Adriana Hirjaková tvrdila, že
doklady, ktoré sú žiadané sú zbytočné, ona ich nežiada, neželá si tieto maily dostávať a poslanec
Ľuboš Tóth nemá právo takýmto spôsobom zaťažovať Obecný úrad. Diskusia sa vrátila aj k stavbe
prístrešku pri Dome cirkevných obradov, kde poslanci podľa poslankyne Adriany Hirjakovej mali
k dispozícii všetky informácie a rozpočet na stavbu schvaľovali. Ďalší poslanci oponovali, že
schvaľovali uvoľnenie prostriedku na realizáciu stavby, ale detailné informácie k stavbe ako celku
nemali. Na otázku poslanca Ľuboša Tótha, či mala Adriana Hirjaková k dispozícii napríklad položkový
rozpočet stavby, starostka odpovedala, že položkový rozpočet je súčasťou výberového konania
a spadá do kompetencie starostu a poslanci do toho nemajú zasahovať. Buď schvália, alebo
neschvália. Na to sú iné kontrolné orgány. Na túto odpoveď starostky poslanec Ervín Schmieger
reagoval, že to je problém, že obec nemá tieto detaily zapracované v zmluve a keby starostka
spolupracovala, tak každý s poslancov pripomenie niečo, čo je tam potrebné. Teraz nastal problém,
kvôli tomu, že tieto detaily do zmluvy nedala. Ako môže obec od dodávateľa pýtať niečo, čo v zmluve
nemá. Postavil stavbu, ale nikde nie je napísaný presný prehľad materiálu, ktorý mal byť použitý.
Záreveň sa vyjadril, že je zvedavý ako túto stavbu obec dokončí. Pochválil opätovne firmu, ktorá
robila rekonštrukciu strechy a uviedol, že s prístreškom je problém od začiatku.
Starostka požiadala poslanca Ervína Schmiegera, aby nekomentoval túto vec a aby sa vrátil k diskusii
o výročnej správe. Poslankyňa Adriana Hirjaková uviedla, že za niečo hlasuje úplne sama a ďalší
poslanci nerobia niečo zmysluplné a voči všetkému zbytočne vznášajú námietky. Ona tomu
nerozumie, tak sa nepýta. V následnej emotívnej diskusii poslanec Ľuboš Tóth poukázal, že Ervín
Schmieger rozumie stavebným veciam, tak sa pýta, on rozumie účtovným veciam tak sa pýta.
Poslankyňa Adriana Hirjaková ďalej uviedla, že OZ stráca čas a sedí tu štyri, päť hodín, že musela
z predchádzajúcich zasadnutí naozaj odísť pred ich ukončením a už to nepovažovala za potrebné, aj
tak si ostatní poslanci odhlasovali všetko čo chceli, sú piati. Následne poslanec Ľuboš Tóth položil
otázku, či ju skutočne nezaujíma za čo hlasuje. Poslankyna Adriana Hirjaková odpovedala, že sa
zdržiavala hlasovania.
Starostka vstúpila do diskusie a uviedla, že má všetky materiály k dispozícii a predkladá
k nahliadnutiu. Poslancovi Ľubošovi Tóthovi uviedla, že tu nie je na to, aby riadil Obecný úrad.
Poslanec Ľuboš Tóth odpovedal, že neriadi, žiada informácie.

Emotívna diskusia pokračovala až do ukončenia tejto „drzej“ diskusie starostkou, ktorá predniesla
návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie Výročnú správu obce
Ovčiarsko za rok 2015.

Hlasovanie:
8

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

1 poslanec – Adriana Hirjaková

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Hlasovali proti (menovite):

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

Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo schválené.
Bod programu č. 9 – Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce
Ovčiarsko na 2. polrok 2016

Starostka po oznámení, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol zaslaný poslancom a zverejnený na
obecnej stránke otvorila diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Následne dala hlasovať
o nasledujúcom návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko:

1. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 2. polrok 2016,
2. Poveruje Hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 2. polrok 2016

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

0 poslancov

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Hlavná kontrolórka prišla o 18:55.

Bod programu č. 10 – Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
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Starostka predniesla dôvodovú správu, informovala najmä o tom, že je potrebné prijať nové VZN aby
sa dodržal súlad s novou legislatívou, informovala o skutočnosti, že službu bude v obci poskytovať
spoločnosť NaturPack a o niektorých detailoch požiadaviek na triedenie odpadu. Následne otvorila
diskusiu, ktorá bola menej emotívna a poslanci aj starostka vyslovili najmä nasledujúce pripomienky:

Poslanec Ervín Schmieger navrhol, aby obec zaviedla namiesto vriec zber do veľkokapacitných nádob
na každej ulici, kde budú môcť ľudia triedený odpad vyhadzovať, aby najmä bio odpad nelákal
napríklad diviaky. Poukazoval na skutočnosť, že vrecia vo dvore nie sú dobré riešenie a na skutočnosť,
že v Bitarovej sú veľkokapacitné nádoby a podobné riešenie je aj v Kotešovej.
Poslankyňa Adriana Hirjaková nesúhlasila s návrhom Ervína Schmiegera, navrhovala mať v garáži
vrece, pričom sa vyjadrovala, že napríklad jej sa nebude chcieť prenášať odpad na jedno zberné
miesto na ulici.

Starostka sa vyjadrila, že väčší problém vidí v tom, že ľudia vhadzujú nesprávny odpad do obecných
nádob určených na triedený odpad, pričom sa vyjadrila, že v Bitarovej sú s týmto riešením problémy
a náklady za vývoz odpadu sú vyššie.
Poslanec Ľuboš Tóth sa pýtal, ktoré z bodov návrhu VZN boli špecificky upravené pre potreby obce
Ovčiarsko, keďže sa zdá, že návrh VZN bol urobený podľa nejakého vzoru a obsahuje údaje týkajúce
sa Kotešovej, pričom si všimol, že je špecificky upravený popis kontajnerov podľa počtu členov
domácností. Starostka odpovedala, že v upravenom texte VZN sú už údaje o Kotešovej upravené
a VZN s novým textom zodpovedá potrebám obce Ovčiarsko.
Poslanec Jozef Hasko sa uisťoval, či môže skutočnosť, že sa bude zvyšovať objem separovaného
odpadu znamenať zníženie nákladov na odvoz komunálneho odpadu, na čo sa starostka vyjadrila, že
ona to chápe rovnako.

Pri ďalšej diskusii časť poslancov žiadala zváženie možnosti použitia veľkokapacitných kontajnerov
namiesto igelitových vriec v domácnostiach, pričom starostka pripomenula, že je nevyhnutné, aby
boli tieto kontajnery umiestnené na obecnom pozemku. Poslanci žiadali preverenie ďalších možností
pred tým, než obec zaviaže občanov k skladovaniu rôznych druhov odpadov v domácnostiach vo
vreciach.
Po vyslovení argumentov poslancov bol prednesený návrh aby bolo VZN schválené s tým, že
námietky sa budú riešiť následne, kvôli nevyhnutnosti mať platné VZN k 1. júlu 2016, načo poslanec
Ervín Schmieger reagoval pripomenutím, že potreba VZN v súvislosti s novým zákonom bola predsa
prednesená už na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva a opäť máme návrh VZN až
v poslednom možnom termíne bez možnosti vyhodnotiť všetky možnosti riešenia situácie.

Po ukončení diskusie starostka predniesla návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko sa
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 2 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ovčiarsko.

Hlasovanie:
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Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

2 poslanci – Adriana Hirjaková, Monika Habáňová

3 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger
1 poslanec – Ľuboš Tóth

Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.

Bod programu 11 – Rekonštrukcia vonkajšej fasády na budove Materskej školy

Poslanec Ervín Schmieger predniesol návrh na opätovné uvedenie, pričom poprosil starostku, aby
zastupovala poslancov, ktorí o to žiadajú a aby bola táto rekonštrukcia riešená v priebehu letných
prázdnin. Zároveň predniesol prísľub, že čiastka na tento účel bude schválená hneď po predložení
cenových ponúk možných dodávateľov, pričom navrhol, že môže byť nápomocný pri formulovaní
presných požiadaviek na dodávateľa a ešte pripomenul, že jednu orientačnú cenovú ponuku už
v minulosti poskytol a ak starostka získa pri rovnakých požiadavkách lepšiu ponuku, nikto nebude do
konečného výberu dodávateľa vstupovať a výber ovplyvňovať.
Po prednesení návrhu starostka otvorila diskusiu. Poslankyňa Monika Habáňová požiadala
o zopakovanie rozsahu navrhovanej rekonštrukcie, poslanec Ervín Schmieger poskytol detailnejšie
vysvetlenie.

Následne starostka po uzavretí diskusie požiadala poslanca Ervína Schmiegera o návrh uznesenia. Po
porade s ďalšími poslancami bol formulovaný nasledujúci návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo
obce Ovčiarsko vo vzťahu k uzneseniu číslo 20/2016 opätovne žiada starostku o zabezpečenie
získania reprezentatívnych cenových ponúk pre potreby rekonštrukcie fasády Materskej školy
v rozsahu: náter strechy, výmena poddašia, zateplenie obvodových múrov, povrchová úprava sokla
a výmena hlavných vchodových dverí v čo najskoršom termíne tak, aby bolo možné realizovať
rekonštrukciu v priebehu letných prázdnin roku 2016.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

5 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth

0 poslancov

1 poslanec – Monika Habáňová

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
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Bod programu 12 – Rekonštrukcia kuchynky v Kultúrnom dome

Poslanec Ervín Schmieger predniesol nasledujúci návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce
Ovčiarsko žiada pani starostku o zabezpečenie získania reprezentatívnych cenových ponúk pre
potreby rekonštrukcie kuchyne Kultúrneho domu v rozsahu: výmena elektroinštalácie, výmena
vodovodných a odpadových rozvodov, oprava vápenno-cementových omietok, výmena keramických
obkladov a výmena PVC podlahy za keramickú dlažbu, kuchynská linka spĺňajúca podmienky
prevádzkovania v podmienkach kultúrneho domu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

0 poslancov

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
Bod programu 13 – Schválenie termínu začiatku výstavby viacúčelovej budovy na ihrisku

Poslanec Jozef Hasko predniesol zdôvodnenie návrhu tohto bodu programu, pri ktorom apeloval na
starostku, že táto téma je obci riešená dlhodobo a opakovane a je to ona, kto stále vyhľadáva
prekážky a vyhýba sa tejto stavbe. Spýtal sa, či sa stále čaká len na list od futbalovej organizácie,
ktorá zakáže hrávanie zápasov na ihrisku v Ovčiarsku. Vo svojom príhovore apeloval aj na
skutočnosti, že obec neposkytuje primerané podmienky pre deti, ktoré chcú hrávať futbal a hráči sa
Ovčiarsku vyhýbajú.
Keď chcel poslanec Ľuboš Tóth položiť v tejto záležitosti starostke otázku, starostka sa ho spýtala, či
je to jeho bod rokovania a povedala, že sa nebude k tejto téme vyjadrovať. Poslanec Ľuboš Tóth trval
na svojej otázke a na výzvu starostky sa spýtal, či bude starostka spolupracovať pri výstavbe tejto
budovy na ihrisku. Starostka sa zvýšeným hlasom vyjadrila, že nebude na túto otázku odpovedať
z dôvodov, že ide o bod programu, ktorý navrhol Bc. Hasko a požiadala o návrh uznesenia z jeho úst.
Poslanec Jozef Hasko odpovedal, že práve otvorila diskusiu k tomuto bodu, načo starostka
odpovedala: „ale diskutujte“. Na opakované položenie tej istej otázky starostka odpovedala, že sa
nebude vyjadrovať.
Pri ďalšej diskusii sa starostka vyjadrila, že si pripraví anketu medzi občanmi, aby zistila, či je vôbec
o túto stavbu medzi občanmi záujem. Následne sa starostka vyjadrila, že s touto skupinou poslancov
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do výstavby viacúčelovej budovy nepôjde a opätovne poukázala na nedostatok finančných
prostriedkov pre tento účel a trvá na verejnom obstarávaní pre stavbu aj pre stavebný dozor.
Poslanec Ervín Schmieger upozornil na diskusiu s pánom Koptákom, ktorý spolupracoval pri príprave
projektu pre získanie dotácií a ktorý vyjadril názor, že pri svojpomocnej výstavbe by mohla byť
pôvodne schválená suma 30.000 € postačujúca na riešenie hrubej stavby a pokiaľ je k dispozícii
skupina ochotných ľudí, tak je tento zámer realizovateľný. Zároveň sa vyjadril, že poslanci hľadajú
riešenie, nie prekážky a opakoval svoju ponuku, že bude vykonávať stavebný dozor bezodplatne
a prijme zodpovednosť s tým súvisiacu.
Starostka ďalej argumentovala tým, aké majú poslanci na ňu nároky ohľadom nákupov pre obec,
pričom sa nestarajú o nákupy vykonávané futbalovým klubom v Ovčiarsku. Na otázku o aké nákupy
sa jedná odpovedala, že napríklad o lopty, na čo poslanec Ervín Schmieger odpovedal, že ide o 13 € za
loptu. Starostka argumentovala ďalej nákupom dresov bez uvedenia sumy a vyjadrila sa, že
spolupráca nebude na žiadnej úrovni.

Nasledovala emotívna diskusia o tom, ako sa orgány obce vzájomne blokujú v aktivitách
a o detailoch, pričom poslankyňa Adriana Hirjaková prednášala argumenty, prečo nie je vhodné túto
budovu začínať a ďalší poslanci prednášali argumenty v prospech výstavby.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko žiada starostku o zabezpečenie začiatku
stavebných prác svojpomocnou formou v spolupráci s občanmi obce na výstavbe viacúčelovej budovy
na ihrisku v Ovčiarsku do dňa 31. 7. 2016 v rozsahu 30.000 € alokovaných na tento účel uznesením
č. 49/2015.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

1 poslanec – Adriana Hirjaková

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

Bod programu 14 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Poslanec Ľuboš Tóth uviedol, že vzhľadom na pozastavenie výkonu uznesenia č. 40 / 2016 zo dňa 4. 5.
2016 starostkou predkladá OZ opätovne návrh VZN č. 1 / 2016 – Zásady hospodárenie s finančnými
prostriedkami na schválenie v rovnakom znení. Po prednesení tohto návrhu poprosil starostku
o otvorenie diskusie.
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K tomuto bodu sa nikto neprihlásil do diskusie a po výzve starostky predniesol nasledujúc návrh
uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje VZN č. 1/2016 – Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Ovčiarsko.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

1 poslanec – Adriana Hirjaková

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

Bod programu 15 – Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 9/2016

Starostka požiadala ekonómku obce Ivanu Knappovú o prednesenie návrhu na úpravu rozpočtu. Po
prednesení návrhu na úpravu rozpočtu otvorila starostka diskusiu.
Poslanec Ľuboš Tóth predniesol návrh na vyradenie príjmov vo výške 2.000 € a vyradenie výdavkov
vo výške 3.400 € z rozpočtového opatrenia č. 9.

Poslanec Ľuboš Tóth v nasledujúcej diskusii žiadal o predloženie čerpania rozpočtu obce Ovčiarsko
k 31. 5. 2016. Po odpovedi starostky, že má zákonnú lehotu na ukončenie mesiaca poslanec Ľuboš
Tóth žiadal, aby sa predkladali návrhy na úpravy rozpočtu vtedy, keď je k dispozícii aj prehľad o
čerpaní rozpočtu. Keďže ďalej prebiehala diskusia k potrebe alebo nepotrebe dokladov, poslanec
Ľuboš Tóth požiadal, aby sa informácia aktualizovala na internetovej stránke obce a aby tam bol vždy
k dispozícii prehľad o aktuálnom stave rozpočtu po úpravách. Starostka s touto žiadosťou vyslovila
absolútny nesúhlas, pričom tvrdila, že má informáciu o tom, že rozpočtové opatrenia sa nezverejňujú.
Zverejňuje sa podľa jej slov rozpočet a prípadne ďalšie veci s tým súvisiace, ale úprava rozpočtu určite
nie. Poslanec Ľuboš Tóth trval na tom, že chce mať k dispozícii vždy pri požiadavke na úpravu
rozpočtu aj prehľad o čerpaní rozpočtu. Starostka na túto požiadavku odpovedala, že bude
k dispozícii každý štvrťrok, načo poslanec Ľuboš Tóth reagoval, že v takom prípade nech predkladá aj
požiadavky na úpravu rozpočtu len každý štvrťrok a opakovane tvrdil, že nebude schvaľovať návrhy
na zmenu rozpočtu ak nebude k dispozícii aj čerpanie rozpočtu.

Hlasovanie k návrhu poslanca Ľuboša Tótha na vyradenie príjmov vo výške 2.000 € a vyradenie
výdavkov vo výške 3.400 € z rozpočtového opatrenia č. 9
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Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

1 poslanec – Adriana Hirjaková

Starostka konštatovala, že návrh poslanca Ľuboša Tótha na úpravu rozpočtového opatrenia bol
prijatý.
Vzhľadom na skutočnosť, že poslanci zvažovali možnosť zníženia schválenej sumy na stavbu
prístrešku pri Dome cirkevných obradov sa poslanec Ľuboš Tóth v pokračujúcej diskusii vrátil
k otázke, ktorú chcel položiť starostke po odchode Ing. Kružela, na čo starostka reagovala
podráždene a odpovedala, že ona si pamätá, že Ing. Kružel sa nebránil ani takému stavu, aký je.

Napriek podráždenej reakcii starostky poslanec Ľuboš Tóth pokračoval a spýtal sa starostky, či bude
v rokovaní s dodávateľom stavby trvať na vykonaní stavebnej úpravy, na ktorej sa dohodli poslanec
Ervín Schmieger a Ing. Kružel, na premiestnení zábradlia na schodisku k nosným stĺpom prístrešku
tak, aby nosné stĺpy neprekážali pri chôdzi popri zábradlí a aby sa stali súčasťou zábradlia.

Na túto otázku starostka odpovedala, že nebude odpovedať. Na následnú otázku poslanca Ľuboša
Tótha „Prečo?“ odpovedala „Ja Vám dôvod nebudem uvádzať. Zapíšte si to do zápisnice, prijmite si
uznesenie.“
Pokračovala emotívna diskusia, pri ktorej sa poslanec Ľuboš Tóth postavil a predvádzal kráčanie popri
zábradlí s prekážajúcim stĺpom, pričom sa starostky pýtal ako poslanec zastupujúci občanov, či je
naozaj s týmto riešením spokojná, pretože to ovplyvní situáciu pre všetkých čo chodia do kostola na
niekoľko desiatok rokov. Starostka sa ako štatutár vyjadrila, že pokiaľ sú otázky kladené týmto
spôsobom, ona na ne nebude odpovedať. Zároveň povedala, že ak je poslanec Schmieger taký znalý,
mal prísť na Obecný úrad a tieto nedostatky nahlásiť. Poslanec Ľuboš Tóth reagoval, že sú teraz
nahlásené a či teda starostka bude v tom zmysle konať. Starostka odpovedala, že žiada, aby boli tieto
nedostatky spísané a odovzdané na Obecný úrad a ona bude o tom rokovať. Zároveň požiadala, aby
boli tieto nedostatky zapísané aj do zápisnice.

Následne poslanec Ľuboš Tóth pokračoval a vyjadril sa, že ako poslanec nesúhlasí s tým, aby bola
uhradená suma za tieto stavebné práce pokiaľ nebudú odstránené všetky nedostatky. Pri ďalšej
diskusii, keď poslanec Ľuboš Tóth pokračoval v kladení otázok na túto tému a trval na tom, že chce
jasnú odpoveď, starostka trvala na tom, aby hneď na mieste zapísal všetko, o čom sa diskutuje.
Poslanec Ľuboš Tóth odpovedal, že to momentálne nie je možné, že zápisnicu bude spracovávať
následne, pričom poslanec Ervín Schmieger predniesol návrh, aby sa nahrávka z rokovania zverejnila
na obecnej stránke a žiadna zápisnica nebude potrebná. Starostka opakovane trvala na okamžitom
zapísaní tejto diskusie, načo poslanec Ľuboš Tóth požiadal o prestávku v rokovaní OZ, aby mohol
požiadavku starostky splniť. Na túto požiadavku starostka reagovala tvrdením, že poslanci nie sú na
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rokovanie pripravení a ona prerušuje rokovanie a pokračovať sa bude nabudúce, že ona sa nemieni
s poslancami doťahovať. Po tomto výroku poslanec Ľuboš Tóth poprosil starostku, aby aspoň dala
hlasovať o návrhu rozpočtového opatrenia, ktorý sama predložila.
Poslankyňa Adriana Hirjaková, zvolená do funkcie overovateľky zápisnice, odišla zo zasadnutia OZ
o 20:47.
Poslanec Ervín Schmieger, keďže nebola daná odpoveď, ktorou sa budú chrániť obecné peniaze,
popri spisovaní nedostatkov na stavbe prístrešku, predniesol návrh znížiť schválenú sumu na účel
výstavby prístrešku a schváliť opätovne do výšky pôvodne určenej sumy po odstránení nedostatkov
na stavbe. Svoj návrh argumentoval tým, že je možné, že keď zhotoviteľ zistí, aký rozsah úprav sa
žiada, tak sa môže rozhodnúť stavbu opustiť v súčasnom stave.

Poslanec Ľuboš Tóth poukázal na riziko súvisiace s tým, že rozpočet bol schválený a na tomto základe
bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby. Po tejto pripomienke pokračovala emotívna diskusia,
pri ktorej sa poslanec Ervín Schmieger dožadoval odpovede, ako je možné chrániť obecné peniaze,
načo začala starostka tvrdiť, že má k dispozícii všetky potrebné doklady o rozsahu stavebných prác
a položkový rozpočet, načo odišla do svojej kancelárie, vrátila sa s obalom s dokumentmi, tvrdila, že
aj poslanec Ervín Schmieger dával ponuku na stavbu prístrešku, ktorá bola neúspešná, s čím poslanec
Ervín Schmieger nesúhlasil a starostka tvrdila, že mu to dokáže. Po veľmi emotívnej diskusii opäť obal
s dokumentmi odniesla a žiadny z dokumentov nikomu z prítomných neukázala. Poukázala na zmluvu
zverejnenú na internete, pričom poslanci sa dožadovali aj detailnejších informácií, ktoré boli
predmetom prác, najmä položkový rozpočet materiálu a prác. Starostka zopakovala hrozbu, že
rokovanie zasadnutia OZ ukončí.
Po ukončení diskusie starostka predniesla návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2016, schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2016
s pozmeňujúcim návrhom Ing. Tótha
Hlasovanie za úpravu rozpočtu ako celok po schválení návrhu na úpravu prednesenom poslancom
Ľubošom Tóthom:

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov –Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš
Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

Hlasovali proti (menovite):
Zdržali sa (menovite):

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

0 poslancov

0 poslancov

16

Starostka konštatovala, že rozpočtové opatrenie č. 9/2016 bolo schválené v znení po úprave
navrhnutej poslancom Ľubošom Tóthom.
Bod programu 16 – Rôzne

Starostka informovala o nasledujúcich bodoch:
-

-

Výberové konanie na riaditeľa materskej školy,
Odloženie podnetov poslaných poslancami na prokuratúru pre preskúmanie zákonnosti
konania starostky pri podpise zmlúv v súvislosti s účasťou obce na výzve na získanie dotácie –
Využitie OZE a zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. Po žiadosti
poslanca Ľuboša Tótha o poskytnutie fotokópie rozhodnutia prokuratúry starostka
odpovedala, že ju pravdepodobne dostanú aj poslanci, tento dokument je adresovaný jej
a fotokópiu neposkytne,
Požiadala poslanca Jozefa Haska o vrátenie overenej kópie povolenia na výrub drevín v obci
z roku 2015.

Po prednesení týchto informácií starostka ukončila zasadnutie OZ a opustila budovu Obecného
úradu o 21:19 aj napriek pripomenutiu poslanca Ľuboša Tótha, že program rokovania nebol
vyčerpaný a rokovanie OZ má pokračovať ďalšími bodmi.

Svojim odchodom starostka znemožnila poslancom položenie nasledujúcich otázok pripravených
pre bod rokovania č. 17 – Interpelácie poslancov OZ:
Poslanec Jozef Hasko:
-

Chcel sa spýtať na súčasný stav žiadosti o nenávratný príspevok na verejné osvetlenie,
Chcel sa spýtať, prečo sú dokumenty na obecnej stránke zverejňované bez pečiatok, bez
dátumov a podpisov,
Chcel sa spýtať, prečo starostka svojvoľne zmenila pôvodne dohodnutý program zasadnutí na
rok 2016

Poslanec Ervín Schmieger:
-

-

Chcel sa spýtať na stav riešenia svojvoľného výkopu na obecnej ceste pri dome, v ktorom
býva starostka, na ktorý starostka následne doplnila povolenie, ktorého platnosť už uplynula,
cesta zostala neopravená a stav cesty sa neustále zhoršuje a vzniká ďalšia škoda na okolitej
asfaltovej ploche,
Chcel sa spýtať kedy má starostka v úmysle realizovať závoz na Kiahnine,
Chcel sa spýtať na riešenie regulovania vtoku vôd do obce, čo už bolo niekoľko krát
predmetom rokovania OZ, najmä ulice Na Viešky, Priedevsie, za DCO a pri p. Majdákovi

Poslanec Ľuboš Tóth:
-

Chcel požiadať o informácie o Nájomnej zmluve medzi obcou Ovčiarsko a manželmi
Šifrovými, keďže ide o nehnuteľnosti a podľa jeho názoru nakladanie s nehnuteľnosťami
podlieha schváleniu OZ,
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-

Chcel požiadať o informáciu, v akej výške boli obci poskytnuté sponzorské dary pre prípravu
hodov a kedy budú zapracované do obecného rozpočtu,
Chcel požiadať o poskytnutie správy Hlavnej kontrolórky k prevereniu podnetu na
protiprávne konanie v podmienkach obecnej samosprávy v obci Ovčiarsko, o ktorú starostku
požiadal e-mailom a dodnes ju neobdržal,
Chcel požiadať o rozšírenie rozsahu zverejnených dokumentov na obecnej stránke, aby mali
občania, aj ďalší záujemcovia viac informácií o dianí v obci, najmä o hospodárení, správy
a odborné stanoviská Hlavného kontrolóra, informácie o aktuálnom stave čerpania rozpočtu
v znení všetkých úprav schválenými rozpočtovými opatreniami, doplnenie všetkých príloh
a ďalších dokumentov súvisiacich so zverejnenými zmluvami, doplnenie napríklad dodacích
listov a pracovných listov k faktúram a podobne.

Poslanci OZ ukončili diskusiu v priestoroch Obecného úradu o 21:41.
V Ovčiarsku dňa 15. 6. 2016
Zapísal:

Ľuboš Tóth

___________________

Adriana Hirjaková

___________________

Overovatelia: Juraj Čillík

___________________
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