Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko
zo dňa 14. 12. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
Bod programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 10. 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 17:00 otvorila starostka obce Ovčiarsko Darina Ninisová. Privítala poslancov OZ
a konštatovala, že OZ je uznášania schopné, pritomní sú šiesti poslanci, poslankyňa Monika
Habáňová sa z dôvodu vycestovania ospravedlnila.
Poslanec Jozef Hasko opakovane požiadal o doručovanie pozvánok a súvisiacich
dokumentov písomnou formou do poštovej schránky. Starostka trvá na doručení tejto
požiadavky poslanca Jozefa Haska písomnou formou na Obecný úrad. Poslanec Jozef
Hasko považuje oznámenie tejto požiadavky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva za
dostatočné.

Bod programu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila za zapisovateľa poslanca
Ľuboša Tótha a za overovateľov poslancov Adrianu Hirjakovú a Juraja Čillíka.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie určenie
zapisovateľa poslanca Ľuboša Tótha a overovateľov zápisnice poslankyňu Adrianu Hirjakovú
a poslanca Juraja Čillíka.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

6 poslanci – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín
Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že návrh uznesenia bol prijatý.
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Bod programu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie starostka navrhla poslancov 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):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka otvorila bod rokovania a požiadala poslancov OZ o prednesenie návrhov na
doplnenie a zmeny programu rokovania.
Poslanec Ervín Schmieger – navrhol doplnenie bodu programu „Rekonštrukcia zvona na
DCO Ovčiarsko, schválenie finančných prostriedkov – opakované schválenie“ na poradie č.
6 a posunúť poradie ostatných bodov rokovania.
Poslanec Jozef Hasko sa spýtal starostky, či je nevyhnutné prerokovať body č. 6 a 7 návrhu
programu rokovania, na čo starostka odpovedala, že by ich rada nechala v programe. Po
následnej diskusii poslanec Jozef Hasko navrhol vylúčenie bodov pôvodného návrhu
programu a ich presunutie na ďalšie zasadnutie OZ:
- 6. Nadobudnutie majetku obce – prístupová cesta k východnému portálu Ovčiarsko –
zmena rozsahu
- 7. Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností vzniknutých z dôvodu realizácie
technickej rekultivácie v časti k. ú. Ovčiarsko – Kjahnina
Poslanec Ľuboš Tóth predniesol nasledujúce návrhy:
-

-

Vylúčenie bodu návrhu programu rokovania č. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na I. polrok 2017 a presun na ďalšie zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Presunúť bod návrhu programu rokovania č. 9 Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na
rok 2017 pred bod programu č. 15 Rôzne,
Presunúť bod návrhu programu rokovania č. 16 Interpelácie poslancov OZ pred
Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2017,
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Následne starostka predniesla návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi
návrhmi poslancov Ervína Schmiegera, Jozefa Haska a Ľuboša Tótha:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016 zo dňa 09.11.2016
Rekonštrukcia zvona na DCO Ovčiarsko, schválenie finančných prostriedkov –
opakované schválenie
7. Revízie plynových kotlov, plynových rozvodov a plynových spotrebičov – Vyhláška č.
508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky –
schválenie finančných prostriedkov
8. Schválenie odmeny zástupkyni starostky obce za rok 2016 (poverenie starostkou
obce)
9. Nový rok 2017 – schválenie finančných prostriedkov
10. Obecný ples 2017
11. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 16/2016 na návrh starostky obce
12. Interpelácie poslancov OZ
13. Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2017
14. Rôzne
15. Záver

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

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.
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Bod programu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016
zo dňa 9. 11. 2016
Starostka predniesla dôvodovú správu a predniesla návrh uznesenia.
Poslanec Ľuboš Tóth sa pýtal, hlavnej kontrolórky, čo sa deje v prípade, že starostka
pozastaví platnosť schváleného programu, či je teda rokovanie zastupiteľstva platné. Hlavná
kontrolórka odpovedala, že vo svojej praxi sa s takýmto stavom nestretla a odporučila obrátiť
sa na prokuratúru.
Následne sa poslanec Ľuboš Tóth spýtal starostky, ktoré ďalšie uznesenia pozastavila.
Starostka odpovedala, že pozastavila výkon uznesenia č. 78/2016 vzhľadom skutočnosť, že
podľa informácií získaných od povodia Váhu závoz tohto územia nie je možný.
Následne starostka požiadala o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich
z uznesení Obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016 zo dňa 09. 11. 2016 starostkou obce
v súlade s § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

0 poslancov

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala že návrhu uznesenia nebol prijatý.

Bod programu č. 6 – Rekonštrukcia zvona na DCO Ovčiarsko, schválenie finančných
prostriedkov – opakované schválenie
Starostka uviedla bod programu a odovzdala slovo poslancovi Ervínovi Schmiegerovi.
Poslanec Ervín Schmieger predniesol informáciu, že starostka poverila poslancov OZ aby
získali ponuky na rekonštrukciu zvona sami, na základe čoho poslanec Jozef Hasko
zaobstaral ponuky na tento účel požiadal ho, aby o ponukách informoval.
Poslanec Jozef Hasko informoval, že na základe predloženia jednej ponuky starostkou dňa
9. 11. 2016, ktorá nebola prijatá OZ, sa podujal na prieskum trhu. Predniesol prehľad
oslovených firiem, informoval, že na jeho požiadavku o poskytnutie cenovej ponuky reagovali
štyri zo šiestich oslovených firiem, prítomným poskytol všetky získané ponuky a predniesol
návrh ponuky na schválenie.
Následne prebehla diskusia o jednotlivých ponukách a ich technických parametroch.
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Starostka argumentovala tým, že v jej ponuke je výmena stolice, ktorá je rozknísaná.
Zároveň informovala, že postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ak
poslancom odovzdala cenovú ponuku, už to nespraví. Pokiaľ plní zákon, je povinná
poslancom OZ oznámiť najvýhodnejšiu cenovú ponuku a právom poslancov OZ nie je aby
starostku vyzývali v súlade so zákonom na predkladanie cenových ponúk. OZ schvaľuje
finančné prostriedky a starostka ako štatutár zodpovedá za priebeh verejného obstarávania.
Poslanec Jozef Hasko sa starostky spýtal, že čo teda bude, ak OZ neschváli takto
prednesené požiadavky na prostriedky z Obecného rozpočtu. Starostka odpovedala, že je
zvyknutá pri iných veciach, ak OZ neschváli tak neschváli. Poslanec Jozef Hasko sa spýtal,
prečo sa to nedá robiť takým spôsobom ako ukázal on. Zároveň sa spýtal, ako je možné, že
prišla na rovnaké podmienky, na ktoré starostka predniesla ponuku v sume 2.420 €, iná
ponuka v hodnote približne 1.500 €. Starostka odpovedala, že oslovovala niektoré firmy.
Poslanec Jozef Hasko odpovedal, že jej konanie nenamieta, len sa pýta, či nie je prínosom
pre obec ak ním získaná ponuka bude schválená, že obec ušetrí 900 € na jednej položke?
Starostka súhlasila, avšak pýtala sa, či jeho ponuka obsahuje aj nacenenie stolice. Poslanec
Jozef Hasko odpovedal, že zástupcovia dvoch firiem, ktoré dodali cenové ponuky boli na
mieste prítomní, ani jeden z nich sa nevyjadril, že stolica je zlá, pričom ich na stolicu
upozorňovali. Poslanec Jozef Hasko pokračoval, vysvetlením, že ak by chcel dodávateľ
vymeniť stolicu, musel by robiť práce na veže vo veľmi veľkom rozsahu. Poslanec Jozef
Hasko ďalej informoval, že podľa názoru predkladateľov ponúk je v dobrom stave zvon,
stolica, ložiská, je potrebné vymeniť len pohon. Starostka ďalej obhajovala svoj postoj,
argumentovala odbornosťou firmy, a prezentovala veľký záujem na náprave v mechanizme
zvonenia najlepším spôsobom akého bola schopná. Poslanec Ervín Schmieger upozornil, že
v ponuke, ktorú starostka predniesla ide o spevnenie stolice, čo nie je to isté ako výmena.
Následne pokračovala diskusia o jednotlivých ponukách a ich technických parametroch.
Po ukončení diskusie poslanec Jozef Hasko predniesol prehľad ponúk a požiadal poslancov
o výber ponuky, ktorá by bola pre nich zaujímavá.
Na záver diskusie poslanec Ľuboš Hoferica súhlasil s návrhom poslanca Jozefa Haska,
výber najlacnejšej ponuky – firma Elekon. Poslanec Ervín Schmieger doplnil, že tento
dodávateľ je ochotný zrealizovať rekonštrukciu zvona do Vianoc. Poslanec Jozef Hasko
doplnil, že tento dodávateľ je ochotný zrealizovať rekonštrukciu do 22. 12. 2016 ak ho
starostka osloví hneď nasledujúci deň po zasadnutí OZ.
Súhlas s touto ponukou vyjadrili všetci poslanci OZ.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje:
a) opravu zvona na DCO Ovčiarsko na základe cenovej ponuky spoločnosti Elekon
s.r.o., Moyzesova 23, Liptovský Hrádok vo výške 1.450 € získanej a predloženej
poslancom Jozefom Haskom,
b) zapracovanie finančnej čiastky 1.450 € na tento účel do rozpočtového opatrenia č.
16/2016.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 7 – Revízie plynových kotlov, plynových rozvodov a plynových
spotrebičov – Vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky – schválenie finančných prostriedkov
Starostka uviedla bod a predniesla informáciu, že je povinnosťou štatutára vykonať revízie
plynových spotrebičov a spolupracuje s revíznym technikom dlhšie obdobie a je s touto
spoluprácou spokojná a poprosila OZ o schválenie finančných prostriedkov na tento účel vo
výške 580 €.
Poslanec Jozef Hasko predniesol informáciu, že získal ponuky od iných dodávateľov
rovnakej služby. Predniesol prehľad ponúk, z ktorých vyplynula potreba vyčlenenia sumy vo
výške približne 370 €, pričom v sume nebola zahrnutá revízia plynových sporákov, ktorá
prestavovala v ponuke starostky sumu 20 €. Poslanci navrhli starostke, aby požiadala
dodávateľa revízie plynových zariadení aj o revíziu sporákov, pričom odhad celkovej sumy
na revízie zohľadnili v návrhu sumy na schválenie vo výške 400 €.
Následne dala starostka hlasovať o nasledujúcom návrhu uznesenia: Obecné zastupiteľstvo
obce Ovčiarsko schvaľuje finančné prostriedky vo výške 400 € na revíziu plynových
zariadení a komínov do rozpočtového opatrenia 16/2016.

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

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.
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Bod programu č. 8 – Schválenie odmeny zástupkyni starostky obce za rok 2016
(poverenie starostkou obce)
Starostka poslancov oboznámila s návrhom schváliť zástupkyni starostky obce Ovčiarsko vo
výške 100 € a zdôvodnila tento návrh účasťou zástupkyne starostky na rokovaniach
a povereniami v priebehu roka 2016. Následne bez otvorenia diskusie predniesla návrh
uznesenia a dala o návrhu hlasovať.
Poslanec Ľuboš Hoferica prerušil priebeh hlasovania a spýtal sa, aké činnosti súvisia s týmto
návrhom odmeny, či ide aj o náhradu nákladov, ktoré mala zástupkyňa starostky so svojou
činnosťou. Starostka vysvetlila, že išlo o účasť na rokovaniach, ktorých sa starostka
nezúčastnila a ide o čas, ktorý bol nad rámec poverenia stanoveného zákonom. Ďalej na
otázku poslanca Ľuboša Hofericu aké boli konkrétne aktivity, za ktoré navrhuje starostka
odmenu starostka odpovedala, že ide o účasť na rokovaniach s NDS, Združením Ovčiarsko,
2 krát účasť na štátnom stavebnom dohľade, preberanie chodníka, činností ktorých sa
starostka nemohla zúčastniť.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko v súlade s čl. 3 ods. 1 Zásad
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku schvaľuje odmenu zástupkyni
starostky obce za rok 2016 Mgr. Adriane Hirjakovej vo výške 100 €.

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

0 poslancov

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala že návrh uznesenia nebol prijatý.

Bod programu č. 9 – Nový rok 2017 – schválenie finančných prostriedkov
Starostka uviedla, že nebola na predchádzajúcom rokovaní na tento bod pripravená
a predniesla návrh na program a rozsah výdavkov na kultúrne podujatie Nový rok - 2017.
Následne predniesla informáciu o tom, aké výdavky boli vynaložené na vítanie nového roka
2016 a celkovo išlo o sumu 398 €. Po tejto informácii otvorila diskusiu.
Poslanec Ervín Schmieger sa spýtal, či má ohňostroj kúpiť on, alebo ho kúpi starostka.
Poslanec Ľuboš Hoferica sa vyjadril, že podľa jeho názoru ohňostroj nie je potrebný, ani
alkohol, príhovor považuje za postačujúci.
Občan Jaroslav Galbavý upozornil, že 1. Január je zároveň deň vzniku Slovenskej republiky,
takže považuje za vhodné aby sa to dôstojne oslávilo.
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Poslanec Ervín Schmieger zopakoval otázku, či má kúpiť ohňostroj, starostka súhlasila.
Zároveň sa dohodlo konanie vítania Nového roka o 17:00. Starostka požiadala Obecné
zastupiteľstvo o schválenie sumy 400 € na tento účel.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje:
a) finančné prostriedky vo výške 400 € na kultúrne podujatie Nový rok 2017,
b) zapracovanie finančnej čiastky 400 € na tento účel do rozpočtového opatrenia č.
16/2016.

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

4 poslancov – Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš
Tóth

Hlasovali proti (menovite):

2 poslanci – Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 10 – Obecný ples 2017
Starostka uviedla bod rokovania, uviedla, že poslanci na predchádzajúcom rokovaní
očakávali vyjadrenie starostky či má záujem zúčastniť sa na organizácii Obecného plesu.
Uviedla, že nemá problém byť nápomocná za podmienok, že finančné prostriedky zo
vstupného budú vyberané na Obecnom úrade, príjmy a výdavky súvisiace s organizáciou
plesu budú riadne zaúčtované. Túto požiadavku odôvodnila tým, že poslanci schválili na
organizáciu hodov v roku 2016 sumu 300 € a nezúčastnili sa organizácie hodov.
V následnej diskusii na tému kultúrnych akcií organizovaných v minulosti poslanci okrem
iného požiadali starostku o predloženie vzorovej dokumentácie z minulosti, aby vedeli, ako
majú postupovať. Starostka odpovedala, že všetko už bolo prezentované a je písomne
zverejnené, neuviedla však ako a kde je zverejnené. Zároveň trvala na stanovisku, že
nepovolí organizáciu plesu, ak nebude mať pod kontrolou výber vstupného.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie požiadavku
starostky o spôsobe výberu príspevkov na Obecný ples 2017 a zúčtovania výdavkov na
financovanie tejto kultúrnej akcie.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

2 poslanci – Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica
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Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

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

Starostka konštatovala, že návrh uznesenia nebol prijatý.

Bod programu č. 11 – Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 16/2016 na návrh
starostky obce
Starostka uviedla bod rokovania a vyzvala poslancov na diskusiu.
Poslanci sa v rámci diskusie informovali o jednotlivých položkách návrhu rozpočtového
opatrenia. Po ukončení diskusie Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko:
a) berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení č. 15/2016
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 16/2016 s nasledujúcimi zmenani vrátane
doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov:
- navýšenie príjmov vo výške 1.200 € v príjmoch z podielových daní,
- výdavky na opravu zvona vo výške 1.450 € v súlade s bodom č. 6 rokovania,
- výdavky vo výške 400 € na servis a revízie plynových kotlov, revízie plynových
rozvodov a spotrebičov v súlade s bodom č. 7 rokovania,
- výdavky vo výške 400 € na organizáciu kultúrneho podujatia Nový rok 2017 v súlade
s bodom č. 9 rokovania

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

5 poslancov – Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš
Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

1 poslankyňa – Adriana Hirjaková

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.
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Bod programu č. 12 – Interpelácie poslancov OZ
Starostka otvorila bod rokovania a odovzdala slovo poslancom OZ.
Poslanec Ervín Schmieger sa starostky spýtal, na základe čoho bola zrušená zmluva
s p. Bárdym, či je k tomu dodatok, aké zostali záväzky p. Bárdyho voči obci. Starostka
odpovedala, že na minulom zastupiteľstve informovala, že nájomná zmluva s p. Bárdym
nebola právne silná a pristúpila k zrušeniu nájomnej zmluvy s Ing. Bárdym dohodou.
Záväzky vyplývajúce zo stavebného povolenia budú prenesené na ďalšieho potenciálneho
záujemcu o odkúpenie pozemkov a celej projektovej dokumentácie. Poslanec Ervín
Schmieger žiadal termín keďže sú tu občania, ktorí chcú vo svojich domoch bývať. Poslanec
Ľuboš Tóth sa pýtal, akou formou bola zrušená nájomná zmluva, načo starostka odpovedala,
že písomne. Poslanec Ľuboš Tóth sa následne spýtal, kde je to zverejnené. Starostka
odpovedala, že ide o dohodu dvoch strán a nemá zatiaľ informáciu o tom, že by sa
zverejňovala. Poslnec Ervín Schmieger považuje za potrebné, aby bolo v dohode uvedené
ako sa vysporiadali vzájomné záväzky. Pokračovala diskusia, v ktorej jednotliví zúčastnení
prednášali svoje stanoviská, najmä vo vzťahu k skutočnosti, že ak bola nájomná zmluva s p.
Bárdym zrušená, tak zanikol jeho záväzok na vybudovanie cesty na obecnom pozemku, čo
bola jedna z podmienok zhodnotenia majetku p. Bárdyho a za týchto podmienok je riziko, že
tento záväzok zostane obci.
Poslanec Jozef Hasko sa starostky spýtal, na základe čoho telefonovala jeho
zamestnávateľovi, či je v práci. Starostka uviedla, že mala dojem z účelového
ospravedlnenia, aby znemožnil konanie zasadnutia OZ. Zároveň uviedla, že bude trvať na
písomnej odpovedi od zamestnávateľa poslanca Jozefa Haska. Poslanec Jozef Hasko sa
spýtal, na základe čoho starostka takto preveruje poslanca, či takouto formou preveruje aj
poslanca Ľuboša Hofericu, ktorý sa často ospravedlňuje zo zasadnutí, či preveruje
zástupkyňu starostky, keď odchádza zo zasadnutia pred jeho ukončením. Následne sa
rozpútala emotívna diskusia o činnosti, prítomnosti a hlasovaní jednotlivých poslancov a
starostky na zasadnutiach OZ. Poslankyňa Adriana Hirjaková nesúhlasila s tvrdením
poslanca Haska, že odchádza zo zasadnutia pred jeho ukončením, a keď sa to aj stalo, tak
že odišla len v momente, keď začali poslanci urážať a útočiť na starostku a aj na ňu a
zasadnutie už nespĺňalo účel, na ktorý bolo zvolané.
Poslankyňa Adriana Hirjaková odišla z rokovania OZ o 20h - vysvetlila aj dôvod
odchodu, ktorý pred zasadnutím aj vopred oznámila starostke a pani kontrolórke.
Poslanec Ľuboš Tóth požiadal starostku o možnosť poskytnutia priestoru na obecnej
internetovej stránke poslancom na zverejňovanie ich vlastných názorov a príspevkov na
rôzne témy týkajúce sa obce. Pri tejto požiadavke poukázal na skutočnosť, že starostka má
v súčasnosti obecnú stránku plne pod svojou kontrolou, svojvoľne zverejňuje na obecnej
stránke komentáre k zápisniciam zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva podpísaným
overovateľmi. Z týchto dôvodov poslanec Ľuboš Tóth navrhuje, aby poslanci sami mali tiež
možnosť zverejňovať na obecnej stránke svoj pohľad na situáciu a dianie v obci. Starostka
sa odmietla vyjadriť vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ nevie, či je to vôbec možné.
Poslanec Ľuboš Tóth požiadal o informácie k priebehu obstarávania územného plánu.
Poukázal na skutočnosť, že starostka odišla z rokovania Obecného zastupiteľstva keď sa
začal na územný plán pýtať a keďže podľa jeho názoru je súčasný stav obstarávania a
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spracovania územného plánu v omeškaní približne rok a štyri mesiace. Starostka
odpovedala, že nevie, z čoho poslanec Ľuboš Tóth vychádza. Poslanec Ľuboš Tóth
následne čítal text mandátnej zmluvy. Starostka prerušila poslanca Ľuboša Tótha a uviedla,
že podmienky zmluvy sú na štatutárovi. OZ schvaľuje rozpočet, nie zmluvu. Starostka si
myslí, že podmienky sú splnené. Po ďalších pripomienkach poslancov preniesla informáciu
o priebehu obstarávania a o skutočnosti, že v januári 2017 sa začína obdobie, kedy je
možné podávať žiadosti o príspevky pre obce a toto obdobie trvá do konca februára 2017.
Keď poslanec Ervín Schmieger poukázal na pravdepodobnosť, že sa termín na podanie
žiadosti opäť nestihne starostka pokračovala informáciami o priebehu príprav a svoju
informáciu ukončila tvrdením, že termín podania žiadosti o príspevok sa určite stihne, ak OZ
prijme uznesenie, ktoré je na tento účel nevyhnutné. Následne prebiehala diskusia najmä
s účasťou starostky, poslancov Jozefa Haska, Ervína Schmiegera a Ľuboša Tótha, z ktorej
podľa vyjadrení starostky vyplynulo, že zadanie nie je úplne záväzné, návrh územného plánu
môže byť ešte ďalej upravovaný a nevidí dôvod, aby bolo v zadaní niečo, s čím by poslanci
OZ nemali súhlasiť, keďže nepodali pripomienky k zadaniu. Poslanec Ľuboš Tóth sa po tejto
diskusii spýtal, aké pripomienky k zadaniu boli na Obecný úrad doručené a aké boli
zapracované. Starostka odpovedala, že boli prijaté pripomienky od štátnych orgánov. Po
otázke poslanca Ľuboša Tótha, či podal pripomienky aj pán Mikulík starostka odpovedala, že
pán Mikulík pripomienku podal, avšak to sa bude riešiť až v návrhu územného plánu.
Spracovateľ zadania územného plánu neberie do úvahy vlastnícke vzťahy, jednotlivé
parcely, ale len všeobecný pohľad na územie obce ako celku.
Poslanec Ervín Schmieger sa spýtal ako sa využila dotácia od Lesy SR. Starostka
odpovedala, že nijako, obec ju nedostala. Poslanec Ervín Schmieger doplnil, že obec o ňu
ani nepožiadala.
Poslanec Jozef Hasko sa spýtal na organizáciu kultúrnej akcie Mikuláš 2016. Pýtal sa na to,
čo sa organizovalo v sále KD v nedeľu 7. 12. 2016. Starostka odpovedala, že nič. Poslanec
Jozef Hasko sa spýtal, či tam nebola nejaká prezentácia. Starostka na to odpovedala, že si
prenajali sálu. Na otázku poslanca Jozefa Haska, kto mal sálu prenajatú starostka
odpovedala že občania. Poslanec Jozef Hasko na odpoveď starostky reagoval tým, že asi
má mylné informácie. Na otázku, kto to mal prenajaté starostka reagovala, že nevidí dôvod
aby o tom informovala, bolo to prenajaté občanmi, ktorí si riadne zaplatili.
Po ukončení diskusie dala starostka hlasovať o návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov Ervína
Schmiegera, Ľuboša Tótha a Jozefa Haska.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):5 poslancov – Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín Schmieger,
Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš
Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov
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Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Poslanec Jozef Hasko sa spýtal, kto bude overovateľom zápisnice po odchode p. Hirjakovej.
Starostka odpovedala, že nevie, či stačí aby bol jeden overovateľ, overí zápisnicu pokiaľ tu
bola a ďalší overovateľ overí zápisnicu do konca.

Bod programu č. 13 – Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2017
Na úvod tohto bodu starostka prečítala dôvodovú správu, ktorá bude pripojená k zápisnici.
Po prednesení dôvodovej správy požiadala starostka ekonómku obce p. Knappovú
o prednesenie návrhov poslancov na zmeny návrhu rozpočtu na rok 2017. Poslanci
upozornili na skutočnosť, že tieto návrhy nie je možné považovať za konečné a že mali
k jednotlivým položkám rozpočtu množstvo ďalších otázok, ktoré neboli na pracovnom
stretnutí, ktorého sa starostka nezúčastnila, zodpovedané. Ekonómka obce Ivana Knappová
následne predniesla informáciu o návrhoch poslancov na úpravu rozpočtu obce.
Ekonómka obce Ivana Knappová prečítala záznam, ktorý si urobila z pracovného stretnutia
k návrhom poslanca Jozefa Haska na úpravu rozpočtu 2017:
Položku FK 01.1.1 EK 633 016 Reprezentačné ponížiť na 400,- €
Položku FK 01.1.1 EK 637 005 Špeciálne služby ponížiť na 0,- €
Položku FK 01.1.1 EK 641 006 Bežný transfer – Spoločný obecný úrad ponížiť na 1 440,- €
Položku FK 03.2.0 EK 637 004 Všeobecné služby navýšiť na 400,- €
Položku FK 05.6.0 EK 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru ponížiť na 600,- €
Položku FK 06.4.0 EK 637 004 Všeobecný materiál – vianočný stromček ponížiť na 0,- €
Položku FK 08.2.0 EK 633 006 Všeobecný materiál ponížiť na 200,- €
Položku FK 08.2.0 EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelovej budovy
kultúrneho domu v sume 4.100,- € ponížiť na 0,- €
Poslanec Jozef Hasko po diskusii upravil návrh poníženia položky FK 01.1.1 EK 642 006
Bežný transfer – Spoločný obecný úrad z 1 440,- € na 1.800 €.
Po prednesení návrhov poslanca Jozefa Haska poslanec Ľuboš Tóth zhrnul, že teda
výsledkom návrhov poslanca Jozefa Haska je zníženie výdavkov v celkovej sume 7.250 €.
Ekonómka Ivana Knappová odpovedala, že to nemá takto pripravené.
Poslanec Jozef Hasko následne doplnil svoje návrhy a požiadal o vyčlenenie mzdových
nákladov pracovníčky, ktorá vykuruje KD na samostatnú položku. Starostka na túto
požiadavku odpovedala vysvetlením, že zamestnankyňa má osobný príplatok iný vo
vykurovacom období iný ako v lete. Poslanec Jozef Hasko opäť žiadal o presun položiek
týkajúcich sa vykurovania na MŠ alebo jednotlivé strediská. V následnej diskusii starostka
uviedla, že nevidí dôvod na presuny tejto položky a ak niekam, tak to musí ísť na škôlku.
Hlavná kontrolórka uviedla, že sa to dnes nedokáže vyriešiť, pretože je potrebné sumu na
presun vypočítať. Následne starostka navrhla, že ak sa to dá, môže ekonómka obce
presunúť túto položku na MŠ, nie je si však istá, či je to správne. V pokračujúcej diskusii
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starostka uviedla, že ak chcú poslanci vykonávať takéto zásahy, tak ona uznesenie
nepodpíše.
Poslanec Jozef Hasko ďalej navrhol zníženie položky FK 01.1.1, EK 614 Odmeny z 1.000 €
na 300 €. Poslanec Ľuboš Tóth uviedol, že súhrn návrhov poslanca Jozefa Haska
predstavuje zníženie výdavkov v celkovej výške 7.950 €.
Ekonómka obce Ivana Knappová po ukončení diskusie k návrhom poslanca Jozefa Haska
pokračovala v prezentácii návrhov poslanca Ervína Schmiegera:
Položku FK 01.1.1 EK 633 001 Interiérové vybavenie ponížiť na 0,- €
Položku FK 01.1.1 EK 634 002 Servis, údržba, opravy a iné výdavky ponížiť na 100,- €
Položku FK 01.1.1 EK 637 001 Školenia, kurzy, semináre ponížiť na 400,- €
Položku FK 05.6.0 EK 635 004 Štandardná údržba kosačky ponížiť na 0,- €
Položku FK 08.2.0 EK 637 004 Všeobecné služby ponížiť na 100,- €
Položku FK 08.4.0 EK 637 004 Všeobecný materiál – úradná tabuľa ponížiť na 0,- €
Položku FK 08.4.0 EK 637 004 Všeobecný materiál ponížiť na 200,- €
Položku FK 09.1.1.1 EK 637 004 Všeobecné služby ponížiť na 500,- €
Položku FK 06.2.0 EK 716 Prípravná a projektová dokumentácia – ÚPN z RF ponížiť na 0,- €
Ekonómka obce Ivana Knappová pokračovala v prezentácii návrhov poslanca Ľuboša Tótha:
Položku FK 04.5.1 EK 635 006 Štandardná údržba miest. komunikácií ponížiť na 1 500,- €
Položku FK 08.2.0 EK 637 002 Kultúrne podujatia ponížiť na 2 000,- €
Položku FK 09.1.1.1 EK 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného. pomeru ponížiť
na 0,- € alebo vymedziť iba na zástup pracovníčok Materskej školy
Položku FK 01.1.1 EK 713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení ponížiť zo
sumy 2 000,- € na 0,- €
Poslanec Ľuboš Tóth prezentované návrhy upravil a navrhol zníženie položky FK 09.1.1.1,
EK 637 027 na sumu 100 €.
Po skončení diskusie k návrhu rozpočtu na rok 2017 starostka požiadala Hlavnú kontrolórku
Elenu Šutekovú o prednesenie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2017 a odporučila
Obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a vziať na vedomie návrhy na
roky 2018 a 2019.
Po prednesení stanoviska Hlavnej kontrolórky poslanec Ľuboš Tóth poukázal na skutočnosť,
že na strane 15 sú uvedené plánované kapitálové výdavky, ktoré požadovalo Obecné
zastupiteľstvo v roku 2016 a ktoré je potrebné považovať za spoločné. Zároveň je tam
Obnovenie dvora v Materskej škole Ovčiarsko, ktoré starostka v roku 2016 odmietla.
Požiadal o úpravu textovej časti na strane 15, kde navrhol nahradiť text „Plánované
kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostkou obce:“ textom „Kapitálové výdavky
plánované starostkou obce a Obecným zastupiteľstvom“.
Následne starostka požiadala poslancov OZ o schválenie jej návrhu rozpočtu a až následne
o schvaľovanie doplňujúcich a pozmeňujúcich poslancov. S touto požiadavkou poslanci
nesúhlasili, keďže nesúhlasia s návrhom rozpočtu ako ho starostka zverejnila
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a prezentovala. Po diskusii o rizikách postupu hlasovania podľa návrhu starostky starostka
upravila text predneseného návrhu uznesenia a predniesla upravený návrh uznesenia.
Počas prepisovania textu návrhu uznesenia prebehla emotívna diskusia, ktorá nasledovala
po otázkach poslancov Ervína Schmiegera a Ľuboša Tótha, či starostka požiadala o vrátenie
peňazí vyplatených dodávateľom za prípravu dokumentácie k účasti obce na výzve na
získanie nenávratného príspevku na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia vo
výške 3.000 € schváleného poslancami za podmienky, že v prípade nezískania dotácie bude
príspevok obci vrátený a či starostka požiadala o vrátenie 4.100 €, ktoré starostka vyplatila
svojvoľne bez schválenia a proti vôli OZ na prípravu dokumentácie pre účasť na výzve na
získanie nenávratného príspevku pre zateplenie a rekonštrukciu vykurovania KD Ovčiarsko.
Po ukončení tejto diskusie dala starostka hlasovať o návrhu rozpočtu obce Ovčiarsko na rok
2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko
1. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017,
2. Schvaľuje neupatňovanie programu obce, teda ani programového rozpočtu obce pre
rok 2017 v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy,
3. Schvaľuje rozpočet obce Ovčiarsko na rok 2017 v znení pozmeňujúcich a
doplňujúcich návrhov poslancov Jozefa Haska, Ervína Schmiegera a Ľuboša Tótha:
a. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 633 016
Reprezentačné o 100 €, z navrhovanej sumy 500 € na 400 €,
b. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 637 005
Špeciálne služby o 1.000 €, z navrhovanej sumy 1.000 € na 0 €,
c. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 641 006
Bežný transfer – Spoločný obecný úrad o 100 €, z navrhovanej sumy 1.900 €
na 1.800 €,
d. Zvýšenie položky FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, EK 637 004 Všeobecné
služby o 100 €, z navrhovanej sumy 300 € na 400 €,
e. Zníženie položky FK 05.6.0 Ochrana život. prostredia inde neklas.,
EK 637 027 Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru o 300 €, z navrhovanej
sumy 900 € na 600 €,
f. Zníženie položky FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, EK 637 004 Všeobecný
materiál – vianočný stromček o 1.700 €, z navrhovanej sumy 1.700 € na 0 €,
g. Zníženie položky FK 08.2.0 Kultúrne služby, EK 633 006 Všeobecný materiál
o 50 €, z navrhovanej sumy 250 € na 200 €,
h. Zníženie položky v kapitálových výdavkoch, FK 08.2.0, EK 717 002
Rekonštrukcia a modernizácia – KD o 4.100 €, z navrhovanej sumy 4.100 €
na 0,- €,
i. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 614 Odmeny
o 700 €, z navrhovanej sumy 1.000 € na 300 €,
j. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 633 001
Interiérové vybavenie o 600 €, z navrhovanej sumy 600 € na 0,- €,
k. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 634 002
Servis, údržba, opravy a iné výdavky o 300 €, z navrhovanej sumy 400 € na
100,- €,
l. Zníženie položky FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, EK 637 001
Školenia, kurzy, semináre o 300 €, z navrhovanej sumy 700 € na 400 €,
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m. Zníženie položky FK 05.6.0 Ochrana život. prostredia inde neklas.,
EK 635 004 Štandardná údržba kosačky o 600 €, z navrhovanej sumy 600 €
na 0,- €,
n. Zníženie položky FK 08.2.0 Kultúrne služby, EK 637 004 Všeobecné služby
o 300 €, z navrhovanej sumy 400 € na 100,- €,
o. Zníženie položky FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby,
EK 633 006 Všeobecný materiál – úradná tabuľa o 1.000 €, z navrhovanej
sumy 1.000 € na 0 €,
p. Zníženie položky FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby,
EK 633 006 Všeobecný materiál o 200 €, z navrhovanej sumy 400 € na 200 €,
q. Zníženie položky FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, EK 637 004
Všeobecné služby o 500 €, z navrhovanej sumy 1.000 € na 500 €,
r. Zníženie položky v kapitálových výdavkoch, FK 06.2.0, EK 716 Prípravná
a projektová dokumentácia – ÚPN z RF o 790 €, z navrhovanej sumy 790 €
na 0 €,
s. Zníženie položky FK 04.5.1 Cestná doprava, EK 635 006 Štandardná údržba
miest. Komunikácií o 500 €, z navrhovanej sumy 2.000 € na 1.500 €,
t. Zníženie položky FK 08.2.0 Kultúrne služby, EK 637 002 Kultúrne podujatia
o 1.200 €, z navrhovanej sumy 3.200 € na 2 000,- €,
u. Zníženie položky FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, EK 637 027 Odmeny
zamestn. mimopr. pomeru o 100 €, z navrhovanej sumy 200 € na 0 €,
v. Zníženie položky v kapitálových výdavkoch, FK 01.1.1, EK 713 004 Nákup
prevádz. strojov, prístrojov, zariadení o 2.000 €, z navrhovanej sumy 2.000 €
na 0,- €,
4. Berie na vedomie rozpočet obce Ovčiarsko na roky 2018 a 2019.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):5 poslancov – Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín Schmieger,
Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš
Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.
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Bod programu č. 14 – Rôzne
Starostka predniesla nasledujúce informácie:
Informácia o rezervácii sály pre účel Obecný ples 2017. Starostka súhlasí za podmienok
uvedených v bode rokovania č. 10.
Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozšírenie kapacity
materských škôl.
Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na sanácie s nezákonne umiestneným
odpadom s termínom do 15. marca 2017, maximálna výška do 50 tis. €, spoluúčasť 5%.
Starostka sa informovala, že pri minulej výzve sa obec Ovčiarsko zúčastnila s podmienkou,
že financie na tento účel sa uvoľnia až po získaní dotácie. Informovala, že údajne na základe
toho nebola žiadosť jedine obci Ovčiarsko schválená. Podklady, ktoré boli vypracované sú
ešte stále aktuálne, len pravdepodobne prešla doba platnosti potvrdení od štátnych úradov.
Následne sa spýtala, či sa môže opakovane podať táto žiadosť, keďže čierne skládky sú
v katastri obce a je potrebné ich riešiť. Poslanec Ervín Schmieger sa starostky spýtal, či
firma, ktorá pripravovala dokumentáciu na predchádzajúcu žiadosť od toho odstúpila, podala
predsa žiadosť na lokalitu vedľa p. Majdáka. Starostka odpovedala, že nepodala žiadosť na
žiadnu lokalitu a že informovala a že sa aj sám stretol s pánom, ktorý podával žiadosť.
Poslanec Jozef Hasko sa spýtal, čím bolo odôvodnené neschválenie žiadosti. Starostka
odpovedala, že stanovisko nedávajú, že tam volala ale má iné informácie, že nejaký zvláštny
dôvod bol a proste našej obci žiadosť nebola schválená zo štyroch obcí v okolí. Poslanec
Ervín Schmieger sa vyjadril, že nesúhlasí, súhlasí len za podmienky, že platia podmienky
ako to bolo pri predchádzajúcej žiadosti, že sa obec nezaviaže vyplatiť prostriedky za
prípravu dokumentácie a účasť na výzve. Starostka vyjadrila úmysel dať hlasovať o uznesení
či sa môže obec zúčastniť na tejto výzve. Poslanec Ervín Schmieger požiadal o odklad na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na piatok 16. 12. 2016 aby sa mohol
pripraviť. Starostka odpovedala, že je to informácia a necháva rozhodnutie na poslancov.
Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania s termínom uzávierky 15. 3. 2017,
maximálna výška dotácie 200 tis. €, spoluúčasť na financovaní je 5%.
Informácia získaná zo ZMOS – Horné Považie o poplatku na rozvoj, vo výške 3 € až 35 € za
m2 stavby, ktorý obec môže ustanoviť VZN ako jeden zo zdrojov na budovanie infraštruktúry.
Hlavná kontrolórka prezentovala informáciu, že podľa jej názoru je to kontraproduktívne
a odporučila OZ neprijať VZN o takomto poplatku. Starostka predniesla návrh uznesenia
podľa ktorého OZ odmieta prijatie takéhoto VZN, poslanci požiadali o predloženie tohto
uznesenia na zasadnutí v piatok 16. 12. 2016.
Informácia o novom cestovnom poriadku SAD. Bola podaná jedna pripomienka k novému
cestovnému poriadku. Na 7:05 bol nasadený dvojdverový autobus, ktorý je kapacitne
postačujúci.
Informácia o ponuke firmy SATES, ktorá ponúka recyklát z mobilnej drvičky asfaltu frakcia
0/63 v celkovom množstve 300 ton. Cena recyklátu je 2 € za tonu vrátane prepravy.
Poslanec Ervín Schmieger navrhol počkať na rekonštrukciu tretej triedy po ukončení
výstavby diaľnice.
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Bod programu č. 15 – Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť
a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila o 22:32 hod.

V Ovčiarsku dňa 14. 12. 2016
Zapísal:

Ľuboš Tóth

Overovatelia: Adriana Hirjaková
Juraj Čillík
Starostka obce: Darina Ninisová

___________________
___________________

(do 20:00)

___________________
___________________

Prílohy:
-

Návrh uznesenia a dôvodová správa k bodu č. 5 Kontrola plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016 zo dňa 09.11.2016
Návrh uznesenia a dôvodová správa k bodu č. 13 Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko
na rok 2017,
Uznesenia č. 83 – 94/2016
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