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Vec

Dôvody nepodpísania zápisnice z 8. zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko zo dňa 09.11.2016 a jej
doplnenie
Dňa 25.11.2016 bola na Obecný úrad v Ovčiarsku doručená overovateľom zápisnice p.
Schmiegerom Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko konaného dňa
09.11.2016. Dopĺňam do zápisnice skutočnosť, že predmetné zasadnutie bolo nahrávané na diktafón
poslanca Schmiegera a mobilný telefón poslanca Ing. Tótha.
V súlade s § 13 ods. 3 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku zo dňa
11.03.2015 Zápisnica musí byť vyhotovená a podpísaná do 10 dní od konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Z dôvodu, že zápisnica z predmetného zasadnutia OZ nebola odovzdaná na podpis
starostke v stanovenom termíne, t. j. dňa 19.11.2016, ale až 25.11.2016, predmetnú zápisnicu
nemôžem podpísať. Opakovane upozorňujem na povinnosť obecného zastupiteľstva, aby
dodržiavalo Rokovací poriadok a vyhotovenú zápisnicu predkladalo na podpis v stanovenej
lehote v súlade s § 13 ods. 3 Rokovacieho poriadku.
Ďalšie dôvody nepodpísania zápisnice:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – poukazujem na nesprávnosť
uvádzania poradia zasadnutia v tej časti bodu programu, kde zapisovateľ nesprávne uvádza poradie
zasadnutia, správne má byť uvedené v poradí už 8. zasadnutie a nie 5. Meno hlavnej kontrolórky je
správne Ing. Elena Šuteková a nie Edita Šuteková. Chýba informácia, ktorú som pri otvorení tohto
bodu poskytla o tom, že poslancom spolu s pozvánkou boli zaslané aj materiály k zasadnutiu OZ,
čo považujem za dôležité, nakoľko vznikajú problémy hlavne poslancom Bc. Haskom pri ich
prevzatí prostredníctvom mailu.
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K bodu č. 2 a 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Voľba návrhovej komisie dopĺňam tento bod o skutočnosť, že návrh uznesení k týmto bodom predniesla starostka obce.
K bodu č. 4 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva – upresňujem
zaznamenanie mojej informácie a to v znení, že po otvorení tohto bodu rokovania som oboznámila
prítomných, že Ing. Tóth doručil mailom starostke obce navrhnuté body do programu rokovania
OZ. Návrh uznesenia k tomuto bodu predniesla starostka obce.
K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 57-70/2016 zo dňa
07.09.2016 – poukazujem na nesprávne označenie uznesení v zápisnici zapisovateľom, správne má
byť kontrola uznesení č. 57-70/2016 zo dňa 07.09.2016 a nie 43-52/2016 zo dňa 15.06.2016.
Zapisovateľ vynechal v zápisnici informáciu o plnení uznesení. Uviedla som, že na zasadnutí OZ
konanom dňa 07.09.2016 bolo prijatých 14 uznesení, z ktorých 3 uznesenia boli vyplývajúce z
rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku, 5 uznesení bolo schvaľujúceho
charakteru, 2 uznesenia vo forme žiadosti, 2 uznesenia boli zobraté na vedomie a 1 uznesenie vo
forme návrhu a 2 uznesenie vo forme poverenia stavebnej komisie a 1 uznesenie vo forme
poverenia hlavnej kontrolórky obce, 2 uznesenia neboli prijaté a výkon uznesenia č. 70/2016 bol
starostkou obce pozastavený v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
K uzneseniu č. 61/2016 – k schválenému uzneseniu dodávam, že som poskytla informáciu, že
predmetné uznesenie nebolo splnené s takým obsahom, ako schválilo OZ. Informovala som
poslancov o tej skutočnosti, že vzhľadom na neplatnosť nájomnej zmluvy „Prístupová komunikácia
k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko“ zo dňa 01.07.2013, ktorá bola podpísaná starostkou obce a
Ing. Bárdym, investorom, táto bola dohodou medzi zmluvnými stranami ukončená ku dňu
19.10.2016. Uviedla som, že o ostatných informáciách ich budem informovať v ďalšom bode.
Diskusiu poslanca Schmiegera a Ing. Tótha k tomuto bodu považujem za bezpredmetnú, nakoľko sa
jedná len o kontrolu plnenia uznesení starostkou obce v súlade s 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku,
kde sa uvádza, že starosta obce zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ.
Poslanci boli len informovaní a v zmysle tohto paragrafu nemjú právo rozvíjať diskusiu.
K uzneseniu č. 66/2016 – informovala som prítomných poslancov o tom, že závady, ktoré boli
prerokované na tvare miesta za účasti projektanta, konateľa spoločnosti Ferosta, stavbyvedúceho
spol. Ferosta, predkladateľa nedostatkov p. Schmiegera a mňa boli bezpredmetné a z toho dôvodu
som opakovane zaradila tieto práce do návrhu programu tohto zasadnutia OZ a to na základe
prijatého uznesenia zo dňa 07.09.2016 poslancami OZ, ktoré schválili dňa 07.09.2016.
Chcem dodať, že najvýhodnejšiu cenovú ponuku som odovzdala poslancom OZ na zasadnutí už dňa
07.09.2016.
V predmetnej veci som ako štatutár neuplatnila žiadnu reklamáciu, pretože nedostatky uvádzané p.
Schmiegerom boli vyhodnotené ako bezpredmetné.
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K uzneseniu č. 70/2016 – je to bod kontroly uznesenia, pri tomto bode poskytujem prítomným
poslancom len informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení OZ v súlade s Rokovacím
poriadkom, diskusiu svojvoľne otvoril poslanec Ing. Tóth.
Záverom uvádzam, že v bode Kontrola uznesení neakceptujem diskusiu, pretože sa jedná len o
kontrolu a informáciu plnenia uznesení poslancom OZ. K predmetnému bodu som predniesla návrh
uznesenia, ktorý poslanci OZ neprijali.
K bodu č. 6 – Pokus o zmier – výzva na zaplatenie faktúry č. 201607005 spol. Ferosta, s.r.o.
Belá
Po otvorení tohto bodu som oboznámila prítomných poslancov s pokusom o zmier, ktorý na obec
bol doručený dňa 30.09.2016 právnym zástupcom konateľa spoločnosti Ferosta a poskytla som
informáciu aj o tom, že som právneho zástupcu písomne požiadala o predĺženie termínu úhrady
faktúry. V časti diskusného príspevku poslanca Schmiegera, že som zvolila najlacnejšiu variantu a
to 10 € na deň z dôvodu oneskoreného dodania diela, poslancom som poskytla informáciu, ktorú
zapisovateľ nezaznamenal v zápisnici, že zo zmluvy vyplýva, že zmluvná pokuta v prípade
omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, ktorý bol do
30.06.2016 a odovzdaný až 15.07.2016, som nemohla uplatniť inú zmluvnú pokutu, len tú, ktorá je
vzmluve a to 10 € za každý deň omeškania.
Opakujem, že pracovným stretnutím na tvare miesta boli závady uvádzané Schmiegerom
kvalifikované ako bezpredmetné tak zo strany konateľa spoločnosti Ferosta, ako aj zo strany
projektanta. Na moju požiadavku bola konštrukcia opravená na niektorých miestach náterom a jäkle
boli uzatvorené, iné práce už neboli vykonané.
Návrh uznesenia bol spoločne vytvorený za pomoci hlavnej kontrolórky, aj napriek tomu, že OZ si
na zasadnutí volí návrhovú komisiu, ktorá má byť činná.
K bodu č. 7 – Schválenie podmienok prenájmu nehnuteľného majetku - potraviny
Upravujem moje informácie v zápisnici pri tomto bode, zapisovateľ nesprávne uvádza, že som
predniesla návrh zmluvy, nezakladá sa toto na pravde, návrh zmluvy bol zaslaný poslancom mailom
spolu s mojou dôvodovou správou a návrhom uznesenia, poslanci tieto materiály obdržali pred
zasadnutím OZ. Pri tomto bode som otvorila len diskusiu, v ktorej nikto z prítomných
nediskutoval. Následne som položila otázku nájomcovi p. Martoníkovi, či má nejaké pripomienky k
návrhu zmluvy. Nakoľko nemal, vyslovila som návrh uznesenia a dala hlasovať. Dôvodová správa
bude prílohou zápisnice.
K bodu č. 8 – Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch parcely č. CKN 577/2,
577/4, 578/1, 599/1 605/1 v k.ú. Ovčiarsko – LV č. 293 – IBV Slnečná stráň
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Tu chcem vysloviť ospravedlnenie prítomným poslancom zasadnutia, z mojej nedbanlivosti
dôvodovú správu ani návrh uznesenia k tomuto bodu im nebol zaslaný. Ospravedlnenie som
vyslovila aj na zastupiteľstve. Zapisovateľ sa v zápisnici o tom nezmieňuje. Oboznámila som

prítomných s dôvodovou správou a predniesla som návrh uznesenia, nakoľko žiadny z poslancov k
predmetnému bodu nediskutoval.
K bodu č. 10 – Návrh na vykonanie závozu obecného pozemku pri vjazde z Dolného Hričova zapisovateľ poznamenáva dodatočne do zápisnice poznámku, kde uvádza, že som neposkytla
poslancovi Tóthovi informáciu o parcelnom čísle predmetného pozemku, upresňujem moju
informáciu, tento bod doplnil do návrhu programu poslanec Bc. Hasko. Ja som mailom poskytla
Ing. Tóthovi informáciu a usmernila som ho, že ak poslanec Hasko navrhol závoz, mal si pripraviť
a overiť číslo parcely, na ktorej navrhol zámer podľa rokovacieho poriadku ešte pred zasadnutím
OZ. Pracovníčka obecného úradu preverovala parcelu a následne bolo zistené, že „k predmetnej
parcele nie je založený list vlastníctva“, toto je presné znenie môjho písomného vyjadrenia - citácia
z mailu zo dňa 23.11.2016, ktorý som zaslala Ing. Tóthovi.
K bodu č. 10 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce – tu chcem dodať, že návrh uznesenia bol poslancom OZ zaslaný mailovou poštou, s
návrhom VZN boli všetci poslanci vopred oboznámení. Vzhľadom na to, že poslanec Bc. Hasko má
namietavé stanovisko k zasielaniu pozvánky na zasadnutie OZ a materiálov, opakovane som ho
vyzvala, aby písomne doručil na obecný úrad, že jeho mailová adresa je zrušená, čo sa doteraz
neudialo.
Tu chcem dodať aj tú skutočnosť, že jeho mailová adresa sa zobrazuje aj v písomnej komunikácii
medzi poslancami a hlavne pri zasielaní mailov Ing. Tóthom, naposledy dňa 20.11.2016.
Považujem informáciu poslanca Bc. Haska o zrušení mailovej adresy za zavádzajúcu a za
vykonávanie prieťahov pri komunikácii s obcou a taktiež pri zasielaní materiálov potrebných na
zasadnutie OZ.
Na základe komentára Bc. Haska sa poslanci Čillík, Hasko, Schmieger a Tóth zdržali
hlasovania. Môj návrh uznesenia nebol prijatý.
K bodu č. 12 - Dokončenie opráv na vstupe do Domu cirkevných obradov Ovčiarsko –
opakované zaradenie návrhu na základe uznesenia č. 66/2016
K diskusii poslanca Bc. Haska chcem dodať, že súhlasím s jeho návrhom, že už nie je vhodné v
tomto ročnom období vykonávať práce na DCO, ale z mojej strany bola cenová ponuka predložená
ešte v mesiaci september 2016, čo poslanci zamietli.
Písomne upozorňujem na to, že poslanec Hasko nediskutoval k predmetnému bodu, čo narúšalo
prerokovanie schváleného bodu rokovania, diskutoval o riešení situácie v MŠ, čo nebolo
predmetom rokovania.
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Taktiež diskusia poslanca Ing. Tótha je nemiestna, neuvádza, ktoré cenové ponuky boli nevýhodné,
preto si dovolím teraz doplniť zápisnicu a poukázať na spoločnosť oslovenú poslancom
Schmiegerom pri vykonaní diela vyhotovenie prístrešku na DCO Ovčiarsko, kde oslovená
spoločnosť poslancom Schmiegerom predložila cenovú ponuku vo výške 14 773,04 € a ďalšie dve,

ktoré reagovali na zverejnenú výzvu, predložili cenovú ponuku vo výške 8 344,45 € a 8 225,50 € to je cena spoločnosti, ktorá prístrešok aj realizovala. Prieskum trhu bol zrealizovaný v roku 2015.
Ďalším príkladom je dielo Rekonštrukcia strechy Domu cirkevných obradov Ovčiarsko, tiež rok
2015, predložená cenová ponuka vo výške 14 642,44 € a druhá cenová ponuka vo výške 20 159,06
€ - opakovane spoločnosť oslovená poslancom Schmiegerom.
To, čo zaznamenal zapisovateľ do zápisnice namietam v plnom znení a uvádzam, že ja ako štatutár
zodpovedám za zrealizované verejné obstarávanie. Právom ani povinnosťou poslanca nie je
zasahovať do priebehu verejného obstarávania.
Taktiež poukazujem na diskusiu poslanca Bc. Haska v tomto bode, že opakovane diskutuje o
niečom, čo k tomuto bodu rokovania nepatrí, konkrétne diskutoval o kuchynke v KD, čo tiež nie je
predmetom rokovania.
K bodu č. 13 – Návrh na riešenie opravy miestnej komunikácie pri RD č. 45 a č. 174 (ul. Pod
Hájom) – stanovisko komisie životného prostredia a výstavby pri OZ Obce Ovčiarsko - pri
tomto bode som v úvode požiadala predsedu stavebnej komisie Schmiegera o oboznámenie
prítomných s obsahom zápisnice zo zasadnutia komisie životného prostredia a výstavby pri OZ
Obce Ovčiarsko zo dňa 27.09.2016, takto je presná definícia pri otvorení tohto bodu. Tu chcem
poukázať na to, že mojím vyjadrením bola tá skutočnosť, že som poukázala na nepravdivú
informáciu v zápisnici v časti, kde komisia uvádza, že mám možnosť získať stavebný materiál pre
potreby obce, sa absolútne nezakladá na pravde, pri diskutovaní a dotazovaní sa niektorých
poslancov na predchádzajúcom zasadnutí OZ vyžadovali odo mňa, aby som stavebný materiál
zabezpečila cez spoločnosti zo Združenia Ovčiarsko, na čo som ich informovala, že táto možnosť je
nereálna, že skôr je možnosť zabezpečiť mechanizmy.
V zápisnici sa neuvádza ďalej moje vyjadrenie k požiadavke poslanca Ing. Tótha a poslanca
Schmiegera, ktorí navrhovali tento úsek miestnej komunikácie vybetónovať. Informovala som, že s
týmto sa na predchádzajúcom zastupiteľstve neuvažovalo a že budem súhlasiť len vtom prípade,
ak k takýmto prácam bude pokladom projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť celkový stav
cesty. Poslanec Schmieger poznamenal, že tá cesta sa len predraží.
K bodu č. 14 – Umiestnenie unimo bunky na majetku obce a vykonanie prác na predmetnom
objekte - opakovane poukazujem na nedisciplinované správanie niektorých poslancov pri
prerokovaní tohto bodu programu inými vstupmi a diskusiami.
Je pravdou, že predseda futbalového klubu mi pri návšteve obecného úradu na základe mojich
otázok alebo telefonicky pri nejakej požiadavke poskytol informáciu o prácach na ihrisku, dokonca
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som bola informovaná z rady občanov aj o krádeži v predmetnom objekte, ale nikto z konajúcich,
dokonca ani z poslancov oficiálne nerokoval o tejto problematike umiestnenia unimo bunky a
zrealizovaní nádrže na odpad zo sociálnych zariadení s obcou. Ani jeden z poslancov sa nezmienil
pred štatutárom o krádeži na obecnom majetku. Považujem celý postup za nezákonný hlavne vtom,
že poslanci Schmieger a Čillík svojvoľne rozhodli o umiestnení bunky na obecnom majetku bez
súhlasu obce. Predmetná vec mala byť prerokovaná v zastupiteľstve.
V zápisnici zapisovateľ uvádza, že o aktivitách viem, čo som aj potvrdila, ale dozvedala som sa o
nich postupne bez toho, aby sa v predmetnej veci rozhodovalo kolektívne a aby sa k umiestneniu
unimo bunky vyjadrili všetci poslanci, nielen dvaja, nakoľko majetok je obecný a nie súkromný.
Nakoľko bod programu, o zaradenie ktorého požiadal p. Mikulík, vlastník pozemku susediaceho pri
futbalovom ihrisku, bol z programu navrhovaného starostkou poslaneckým návrhom Bc. Haska,
vyradený, v tomto bode sa zapojil do diskusie aj vlastník súkromného pozemku p. Mikulík.
Poukazujem na nesprávne znenie mnou vysloveného návrhu uznesenia k tomuto bodu. Tento návrh
bol Ing. Tóthom pozmeňovaný a ja som trvala na znení návrhu:
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku berie na vedomie informáciu poslanca Ervína Schmiegera o
umiestnení unimo bunky na obecnom pozemku pri futbalovom ihrisku, ktorá bola nadobudnutá
sponzorsky.
V zápisnici zapisovateľ uvádza iné znenie návrhu, za ktorý poslanci hlasovali a uznesenie nebolo
prijaté.
K bodu č. 15 – Oprava traktorovej kosačky, schválenie finančných prostriedkov – v tomto
bode musím upresniť záznam, ktorý vykonal zapisovateľ do zápisnice. V úvode tohto bodu
rokovania som oboznámila prítomných poslancov o tom, že po zasadnutí OZ konanom dňa
07.09.2016 mal poslanec Schmieger prísť na obecný úrad za účelom prevzatia traktorovej kosačky
a vyžínačky. Pán Schmieger sa na obecný úrad nedostavil, preto som ho mailami vyzvala, aby sa
dostavil k prevzatiu kosačiek. Prítomných som oboznámila s mailovou komunikáciou medzi mnou
a poslancom Schmiegerom. Na telefonáty uskutočnené mnou neragoval. Kosačky si prišiel prevziať
až takmer po týždni, t.j. v piatok a v pondelok doručil na obecný úrad list, v ktorom uviedol
nedostatky na traktorovej kosačke. Mám za to, že kosačka po prevzatí bola funkčná, čo potvrdzuje
aj ich používanie pri kosení futbalového ihriska a tiež trávnika v MŠ. Na zasadnutí OZ som
vyjadrila nespokojnosť s poslancom Schmiegerom, ktorý sa ponúkol, že bude kosiť zeleň v obci bez
náhrady na mzdu. Poslanec Schmieger pokosil len časť katastra, niektoré miesta ostali nepokosené.
Na kosenie bol vyzvaný aj listom, ktorý mu bol doručený. Nerešpektoval ani uvádzanie svojich
prác v prezentácii o vykonávaní kosenia. Oboznámila som prítomných, že traktorvú kosačku som
odovzdala do značkového servisu a technika som požiadala, aby vypracoval cenovú ponuku na
zistené závady na kosačke spolu s ďalšími závadami, ktoré oznámil poslanec Schmieger (tie boli
odovzdané aj technikovi).
Poslanec Schmieger vo svojej diskusii uvádzal, že nebude hlasovať za opravu kosačky vo výške
435,80 € a v závere toto uznesenie navrhnuté starostkou nebolo prijaté.
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K bodu č. 17 – Žiadosť o umiestnenie pouličného osvetlenia – časť Boky – v tomto bode
upravujem moje stanovisko k výzvam z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, do ktorých sa
zapojila aj naša obec, zapisovateľ nepresne poznamenal moje vyjadrenie. Uviedla som, že výzvy
boli zrušené, o čom obce informovalo aj ZMOS, ktore nesúhlasilo s týmto rozhodnutím. Zároveň
informáciu o zrušení výziev poskytla našej obci aj spoločnosť, ktorá na základe zmluvy
vypracovala všetky podklady k žiadosti ako aj samotnú žiadosť o poskytnutie nenávratného
príspevku z PPA. Táto spoločnosť poskytla informáciu, že výzva má byť vyhlásená cca o mesiac
(listy sú prílohou zápisnice).
K bodu č. 18 – Rozpočtové opatrenie č. 13/2016, čerpanie finančného rozpočtu k 30.09.2016 –
Zapisovateľ uvádza v tomto bode, že návrh poslanca Bc. Haska na navýšenie finančných
prostriedkov na zakúpenie balíčkov na Mikuláša, toto bol jeho pozmeňujúci návrh, pretože
pracovníčka OcÚ predniesla návrh sumy na zakúpenie balíčkov na Mikuláša. Toto zapisovateľ do
zápisnice nepoznamenal.
V časti, kde sa zapisovateľ zmieňuje o intervale zvolávania zastupiteľstiev, namietam jeho zápis, že
„je to jedno či je to raz za mesiac alebo raz za dva mesiace“, má na mysli zasadnutia OZ, vyjadrila
som sa, že je to jedno aj tak sú zasadnutia veľmi dlhé, trvajú 4-6 hodín, či sú raz za mesiac alebo raz
za dva mesiace.
O dôvodoch nepodpísania zápisnice z 8. zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko konaného dňa
09.11.2016 bude oboznámený zapisovateľ Ing. Tóth a predmetné dôvody budú zverejnené na
webovej stránke Obce Ovčiarsko pri zverejnenej zápisnici a taktiež na úradnej tabuli obce.

Darina NINISOVÁ
starostka obce
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