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Vec

Dôvody nepodpísania zápisnice z 10. zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko zo dňa 14.12.2016 a jej
doplnenie
Dňa 23.12.2016 bola na Obecný úrad v Ovčiarsku doručená zapisovateľom OZ Zápisnica z
10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko konaného dňa 14.12.2016. Dopĺňam do
zápisnice skutočnosť, že predmetné zasadnutie bolo nahrávané na diktafón poslanca Schmiegera,
mobilný telefón poslanca Ing. Tótha a toto rokovanie nahrávala na diktafón aj starostka obce.
Vzhľadom na to, že v zápisnici sa uvádzajú len niektoré skutočnosti, dopĺňam zápisnicu o
nasledovné:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
K tomto bodu chcem doplniť do zápisnice, že poslanec Bc. Hasko opakovane namietal spôsob
doručovania materiálov a trval na tom, aby mu boli zasielané do poštovej schránky. Ja som
opakovane poslancovi Bc. Haskovi vysvetľovala, že doteraz nemám písomný podnet k tomu, aby
som zmenila spôsob doručovania materiálov práve poslancovi Bc. Haskovi. Vzhľadom na to, že s
doručovaním materiálov na zasadnutie OZ poslancovi Bc. Haskovi je opakovaný problém,
informovala som prítomných, že od nového roka zmením spôsob doručovania. Poslanec Bc. Hasko
trval, aby som spravila záznam o tom, že chce doručovať materiály do poštovej schránky. Namietal
moju požiadavku o zaslanie písomnej žiadosti a direktívne trval na tom, že si mám spraviť písomný
záznam o spôsobe doručovania. Neustále sa domáhal, že chce doručovať materiály do poštovej
schránky a nie na mailovú adresu. S poukazom na nedôvoru voči piatim poslancom, teda aj
poslancovi Bc. Haskovi, naďalej trvám na tom, aby takúto žiadosť poslanec Bc. Hasko doručil
podpísanú na obecný úrad. Neustále tvrdil, že aj ústne podanie je podanie. V zápisnici je
zaznamenaný priebeh rokovania obecného zastupiteľstva a samotný podpis poslanca Bc. Haska k
odmietaniu požiadavky starostky obce nie je vhodné uvádzať do zápisnice.
K bodu č. 2 a 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Dopĺňam tento bod o skutočnosť, že som poukázala na nečinnosť návrhovej komisie a odovzdala
som návrhovej komisii návrhy uznesení ako prílohy k zápisnici k týmto bodom:
bod č. 5: Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016 zo dňa 09.11.2016
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bod č. 6: Nadobudnutie majetku obce – prístupová cesta k východnému portálu Ovčiarsko
bod č. 8: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na I. polrok 2017
bod č. 9: Návrh rozpočtu Obce Ovčiarsko na rok 2017.
Vzhľadom na zdĺhavosť rokovaní OZ som prítomných poslancov oboznámila s bodom v
Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, ktorý sa týkal samotného postupu
pri zasadnutí z dôvodu, že zasadnutia sú zbytočne zdĺhavé diskutovaním poslancov, ktoré sa veľa
krát netýkajú schváleného programu. Ďalej som upozornila prítomných poslancov, že v bode
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupititeľstva, toto plnenie vykonáva podľa rokovacieho
poriadku starosta.
K bodu č. 4 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Tento bod chcem doplniť o mnou navrhovaný program zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko, ktorý bol
predložený poslancom na schválenie. Obecnému zastupiteľstvu som na rokovaní predložila návrh
programu:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016 zo dňa 09.11.2016
6. Nadobudnutie majetku obce – prístupová cesta k východnému portalu Ovčiarsko – zmena
rozsahu
7. Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností vzniknutých z dôvodu realizácie technickej
rekultivácie v časti k.ú. Ovčiarsko – Kjahnina
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na I. polrok 2017
9. Návrh Rozpočtu Obce Ovčiarsko na rok 2017
10. 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
11. Schválenie odmeny zástupkyni starostke obce za rok 2016 (poverenie starostkou obce)
12. Nový rok 2017 – schválenie finančných prostriedkov
13. Obecný ples 2017
14. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 16/2016 na návrh starostky obce
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov OZ
17. Záver
Zapisovateľ vynechal pri doplnení programu poslancom Schmiegerom, kde navrhoval namiesto
bodu č. 5 Kontrola uznesení, doplniť bod Rekonštrikcia zvona na DCO, upozornila som poslanca
Schmiegera, že tento bod je v poradí a vyplýva z rokovacieho poriadku. Následne s poslancom
Čillíkom a Ing. Tóthom spoločne upravili poradie bodov programu a návrh poslanca Schmiegera o
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doplnenie návrhu programu, ktorý predložila starostka obce, zaradili ako bod č. 6 Rekonštrukcia
zvona na DCO Ovčiarsko, schválenie finančných prostriedkov – opakované schválenie. Upozornila
som prítomných poslancov o tom, že tento bod programu sa nachádza v návrhu programu
poslancov OZ, ktorého zasadnutia sa nezúčastnili 5 poslanci a toto zasadnutie je preto opakovane
zvolané na 16.12.2016, kde je aj tento bod programu, o ktorom sa bude rokovať na zasadnutí dňa
16.12.2016. Na otázku poslanca Bc. Haska, či je vôľa opraviť zvon do sviatkov, som odpovedla, že
mojou snahou bolo zvon opraviť už dávno a poslanec Bc. Hasko argumentoval dôvodom presunutia
bodu programu rekonštrukcia zvona na zasadnutie 14.12.2016 s podmienkou, aby zvon fungoval už
22.12.2016.
Poslanec Bc. Hasko vzhľadom na to, že je v navrhovej komisii, sa spýtal, či je dnes naliehavé
prerokovať bod č. 7, odpovedala som, že uznala som za vhodné a dala som bod do návrhu
programu. Namietal, že som sa nezúčastnila pracovného stretnutia, ktoré som zvolala za účelom
prerokovania rozpočtu obce za rok 2017 pred jeho schválením v zastupiteľstve, moje
ospravedlnenie považoval za nekorektné a namietal, že pozmeňujúce návrhy zúčastnených
poslancov Bc. Haska, Schmiegera a Ing. Tótha som nezapracovala do návrhu rozpočtu, ktorý sa
bude schvaľovať. Tak isto bod č. 6 navrhol presunúť na piatok 16.12.2016. Poukázal na to, že na
zasadnutí sa strávi veľa času a pracovné stretnutie považoval za zbytočné. Poslanec Ing. Tóth sa
pridal k názoru poslanca Bc. Haska a vyjadril sa, že tiež si myslí, že sa bude dlho rokovať k
rozpočtu, pretože na pracovnom stretnutí nedostali bližšie informácie k rozpočtu. Toto sa nezkladá
na pravde, pretože návrh rozpočtu bol prítomným poslancom podrobne odprezentovaný ekonómkou
obce. Poslanec Bc. Hasko neustále poukazoval na to, že som nezverejnila ich pripomienky k
rozpočtu, že bol zverejnený len môj návrh.
Zo zákona návrh rozpočtu predkladá starosta, tento návrh sa zverejňuje v súlade so zákonom o
obecnom zriadení na dobu 15 dní pred schvaľovaním, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce
vyjadriť a keďže na pracovnom stretnutí poslanci Bc. Hasko, Schmieger a Ing. Tóth predniesli
pripomienky k návrhu rozpočtu predloženého starostkou, tieto sa schvaľovali na zasadnutí OZ
uznesením.
Poslanec Bc. Hasko bol upozornený starostkou, že nevyjadruje sa k návrhu programu a odbočuje od
bodu programu. Následne vylúčil z môjho návrhu body programu č. 6 – Nadobudnurie majetku
obce – prístupová cesta k východnému portálu Ovčiarsko - zmena rozsahu a č. 7 – Dohoda o úprave
vzájomných práv a povinností vzniknutých z dôvodu realizácie technickej rekultivácie v časti k.ú.
Ovčiarsko – Kjahnina. Tieto body navrhol prejednať na ďalšom zasadnutí dňa 16.12.2016.
Poslanec Ing. Tóth navrhol presunúť na deň 16.12.2016 aj revízie plynových kotlov. Poslanec
Schmieger ho upozornil, že „máme ponuky, že môže ostať.“
Poslanec Schmieger sa informoval, že ples už bol schválený, prečo sa dnes má rokovať o ňom.
Poslancovi Schmiegerovi som odpovedala, že body, ktoré som navrhla, považujem za potrebné
prejednať a v tomto bode chcem predniesť podmienky, za akých sa bude ples konať.
Poslanec Ing. Tóth navrhol presun plánu kontrolnej činnosti na 16.12.2016, položil otázku hlavnej
kontrolórke, domáhal sa správ z vykonaných kontról od HK, aby sa dostali do ich rúk, požadoval
správu o sume 3 400 €, informácie o IBV Slnečná stráň, zmluvu o rokline, je zavezená a nie je
zmluva. Položil otázku, či sa musí teraz schváliť. HK informovala o tom, že plán môžu poslanci
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upraviť, že ako HK bude vykonávať kontroly v súlade s plánom a tie nad rámec taktiež. Starostka sa
spýtala poslanca Ing. Tótha, prečo bol vypustený bod programu o zavážke rokliny. Ing. Tóth
odpovedal, že nie je pripravený prijať uznesenie, napadal formu dohody, že je to len wordovský
dokument. Navrhol presunúť rokovanie návrh rozpočtu pred bod rôzne, aby podľa jeho názoru
dostali čo najviac informácií pred tým, ako budú schvaľovať rozpočet. Informovala som poslanca
Ing. Tótha, že chcem informovať o ukončení závozu na Kjahnine, preto som tento bod dala do
návrhu programu rokovania.
K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 71-82/2016 zo dňa
09.11.2016
Upresňujem, že pri tomto bode som poskytla zdôvodnenie, prečo som nepodpísala toto uznesenie.
Dôvodom bolo to, že som vyslovila nesúhlas s poslaneckými návrhmi Habáňovej a Bc. Haska.
Poslankyňa Habáňová navrhla bod programu Mikuláš, informácie boli pripravené v bode rôzne.
Finančné prostriedky boli návrhom rozpočtového opatrenia. Doplnenie bodov programu poslancom
Ing. Tóthom, tu som informovala, že tieto body sú mojimi informáciami v bode rôzne.
Skonštatovala som, že uznesenie vyplývajúce z rokovacieho poriadku navrhnuté starostkou obce
nebolo prijaté.
K bodu č. 6 – Rekonštrukcia zvona na DCO Ovčiarsko, schválenie finančných prostriedkov –
opakované schválenie
Tu upresňujem informáciu poslanca Schmiegera, že som nepoverila poslancov OZ, ale som
požiadala poslanca Ing. Tótha, aby zabezpečil cenové ponuky na zvon, pretože po poskytnutí
najvýhodnejšej ponuky v rámci vykonávania prieskumu starostkou, poslanec Ing. Tóth neustále
namietal predloženie jednej cenovej ponuky i napriek tomu, že som ich informovala, že zo zákona
mi nevyplýva povinnosť predkladať poslancom ponuky, o čom som ich už viac krát informovala.
Vzhľadom na to, že neschválili finančné prostriedky, ktoré som v rámci návrhu predložila,
požiadala som práve Ing. Tótha, aby ponuky zabezpečil.
Upresňujem zápisnicu v tomto bode, kde zapisovateľ uvádza, že ak som poslancom odovzdala
cenovú ponuku, už to nespravím, ale neuviedol, že cenovú ponuku podrobne nacenenú. Ak
odovzdám, tak iba nulové položky v cenovej ponuke. Toto je moje presne vyjadrenie.
Poslanec Bc. Hasko informoval o ponukách, ktoré získal oslovením firiem. Jedná sa o ponuky
ELMont Liptovské Sliače – 1 449,96 € s DPH, Elekon Liptovský Hrádok – 1 800 bez DPH, Zvonex
Žarnovica – nepredložená ponuka, Zvonotec Karviná – cca 1 500 €, Elektrozvon Olomouc – 1 474
€ bez DPH, Boroko Brodek u Přerova – nepredložená ponuka.
K cenovým ponukám sa vyjadrovala aj poslankyňa Mgr. Hirjaková, ktorá konštatovala, že aj od
ďalších firiem sa cenové ponuky pohybujú okolo 2 000 €.
K bodu č. 7 – Revízia plynových kotlov, plynových rozvodov a plynových spotrebičov –
Vyhláška č. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky –
schválenie finančných prostriedkov
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Tento bod dopĺňam o skutočnosť, že na zasadnutí som informovala poslancov, že na základe
kontroly bezpečnostnej techničky v knihe BOZP sú uvedené nedostatky, ktoré ako štaturát som
povinná odstrániť, či už plyn alebo elektroinštalácia. Doteraz nie sú odstránené. Už na minulom
zasadnutí som informovala OZ, že máme 4 plynové kotly, 3 plynové rozvody a 4 plynové
spotrebiče a 3 komíny - dymovody. Na otázku Ing. Tótha, koľko máme schváliť finančných
prostriedkov, oboznámila som OZ, že v roku 2015 bola cena za plynový kotol 50 €, za plynový
rozvod 80 €, za plynový šporák 5 €, za komín 30 € a dodatočne som uviedla, že 30 € bol ohrievač
vody. Spolu sa zaplatilo v roku 2015 za revíziu plynových kotlov, plynových rozvodov a plynových
spotrebičov 580 €. Pán Schmieger poznamenal, že poslanec Bc. Hasko priniesol ponuky a vyzval
ho, aby informoval o ponukách, ktoré on získal. Odprezentoval nasledovné ponuky: Firma
Plynservis plynový kotol 50 €, plynový sporák 25 € za kus, plynové rozvody 90 € za kus,
prietokový ohrievač nenacenený, ďalej spol. GATO.SK plynový kotol 50 € bez DPH, zvýhodnená
cena rozvodov 25 € bez DPH (ak bude objednaný aj servis kotlov), plynové spotrebiče a prietokový
ohrievač nenacenený a SERVIS PLYN plynový kotol 50 €, potom aktuálna cena – 50 %, plynové
rozvody nenacenené, plynové spotrebiče nenacenené, prietokový ohrievač nenacenený. Následne
odprezentoval cenové ponuky na komíny: Kominárstvo Keramok 3 komíny cena spolu 64 €, Jozef
Putyra 70 €.
Starostka infomovala OZ, že revízia komínov už bola zrealizovaná v decembri 2016 a vykonal ju p.
Putyra, ktorý ju vykonával aj v minulom období.
K bodu č. – Schválenie odmeny zástupkyni starostke obce za rok 2016 (poverenie starostkou
obce)
V zápisnici dopĺňam v tomto bode odpoveď na otázku poslanca Hofericu, či ide o náhradu
nákladov, napr. benzínu, zapisovateľ nepoznamenal presne moju odpoveď. Informovala som, že je
to účasť na rokovaniach, ktorých som sa ja nemohla zúčastniť. Išlo o účasť zástupkyne Mgr.
Hirjakovej na rokovaniach na základe písomného poverenia starostkou obce. Je to nad rámec
povinnosti zo zákona, ktorý určuje, kedy zástupca zastupuje starostu obce.
K bodu č. 9 – Nový rok 2017 – schválenie finančných prostriedkov
Na minulom zastupiteľstve konanom dňa 09.11.2016 nebolo možné podať informáciu o kultúrnej
akcii Nový rok 2017 a to z dôvodu, že som nemala pripravenú informáciu o výdavkoch z roku
2016. Tento bod bol doplnený poslankyňou Habáňovou. Poukazujem na nesprávny údaj v zápisnici,
ktorý zaznamenal zapisovateľ zápisnice a to informáciu o výške výdavkov Nový rok 2016.
Zapisovateľ uvádza sumu 398 € a ja som informovala o sume 312,98 €. Vzhľadom na to, že v
rozpočte k 09.11.2016 neboli schválené žiadne finančné prostriedky, požiadala som prítomných
poslancov, aby na toto podujatie schválili finančné prostriedky. Poslanec Schmieger sa v rámci
diskusie spýtal, že či mám záujem, aby mi poslanci pomohli s touto akciou. Odpovedala som, že
nikdy som nikomu nebránila a v rámci vzťahov, ako sú medzi poslancami a starostkou, nechávam
rozhodnutie na každom, či sa zúčastní alebo nie. Pán poslanec Schmieger informoval, že ak stačí
suma, ktorú som uviedla, že súhlasia s touto sumou. Podotkla som, že je potrebné ešte zakúpiť
plastové poháre, ktoré sa pri Novom roku 2016 nezakupovali.
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K bodu č. 10 – Obecný ples 2017
Bod bol navrhnutý na minulom zasadnutí OZ poslankyňou Habáňovou. Súhlasím s organizovaním
Obecného plesu, ale za podmienok, že vstupné sa bude vyberať na obecnom úrade a finančné
prostriedky budú účtované cez rozpočet obce na základe dokladov. Počet účastníkov plesu je cca
120, vstupné sa vyberá vo výške 17 €, v porovnaní s obecnými hodmi, kde som mala schválených
len 300 €, je možnosť bez problémov vyúčtovať výdavky. Len zo vstupného je zisk cca 2 000 €. Z
rozpočtu sa dá na základe dokladov riadne uhradiť hudobná skupina, večera, program, výzdoba a
ďalšie. Prehlasujem, že súhlasím s konaním plesu pod podmienkou, že finančné prostriedky budú
riadne evidované, nie tak, ako minulý rok, že starosta nemal prehľad o finančných prostriedkoch
obecného plesu a dodnes nie je známe, ako sa s nimi nakladalo. Ak skupina piatich poslancov
nebude rešpektovať túto podmienku, nesúhlasím s poskytnutím obecných priestorov na túto akciu.
Podotýkam, je to obecný ples a nie súkromná akcia.
Pán Schmieger sa spýtal, že či môže vedieť, ako som viedla účtovníctvo z obecných hodov,
odpovedala som, že som sa k tomu už vyjadrila a že sa nebudem opakovať. Na kultúrne podujatie je
povinnosťou obce zaplatiť poplatok za reprodukovanú hudbu. Vzhľadom na nedôveru, ktorú som
získala pri drevoštiepke z obecnej rokliny, nemôžem ináč konať.
Poslanec Bc. Hasko položil otázku starostke, že prečo neboli riadne zaevidované finančné
prostriedky z hodov 2015, odpovedela som, že všetky informácie som poslancom poskytla po
ukončení hodov.
Návrh uznesenia k tomuto bodu prednesený starostkou obce nebol prijatý.
K bodu č. 11 – Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 16/2016 na návrh starostky obce
Tu chcem doplniť do zápisnice, že pri tomto bode ekonómka obce Ing. Knappová informovala
prítomných poslancov, že ku koncu roka poslanci schvaľujú kompetenciu starostke obce na úpravu
rozpočtu výdavkových a príjmových položiek. Ing. Tóth odpovedal, že sa to môže dohodnúť na
piatok. Zapisovateľ túto informáciu v zápisnici neuvádza.
Po prerokovaní bodu č. 11 prítomní poslanci požiadali o krátku prestávku.
K bodu č. 12 – Interpelácie poslancov OZ
Dopĺňam interpeláciu poslanca Schmiegera, zapisovateľ neuvádza presne, odpovedala som, že
podmienky z nájomnej zmluvy prejdú na nového potencionálneho investora. Rokuje sa momentálne
v tejto veci. Poslancovi Schmiegerovi som odpovedala, že inžinierske siete nebudú nikdy vo
vlastníctve obce. Namietal, že celá výstavba inžinierskych sieti nebude pre naších ľudí. Domáhal sa
informácie, či bola zmluva o nájme s Ing. Bárdym riadne zrušená. Informovala som, že Ing. Bárdy
obecnú cestu vyňal z pôdneho fondu. Informovala som poslanca Schmiegera, že bude vyhotovená
nová nájomná zmluva s novým investorom.
Upresňujem nepravdivý záznam zapisovateľa v zápsinici, kde sa zmieňuje o tom, že som odmietla
vyjadriť svoj názor k možnosti zverejňovať na obecnej stránke príspevky poslancov. Ja som sa
vyjadrila, že sa neviem momentálne vyjadriť, že som sa s takouto požiadavkou ešte nestretla, že si
to musím preveriť a podám informáciu na nasledujúcom zastupiteľstve.
Adresa:

Obec Ovčiarsko
Hričovská cesta 16
010 04 Ovčiarsko

Telefón:
++41/5662513

E-mail:

obecovciarsko@gmail.co
m

Bankové spojenie:
Dexia banka Žilina
0302483001/5600

IČO:
00648965

OBEC OVČIARSKO

V zápisnici, kde sa Ing. Tóth zmieňuje o nedodržaní podmienok zmluvy pri Územnom pláne obce,
informovala som poslanca Ing. Tótha, že o všetkých informáciách som poslancov priebežne
informovala a prebehlo prvé zadanie, ktoré bolo rozposlané a poskytla som ďalšie informácie.
Informovala som, že po získaní stanoviska z odboru výstavby Okresného úradu, bude zvolané
zasadnutie OZ.
Na otázku poslanca Bc. Haska, či vôbec bude územný plán prerokovávaný s občanmi, odpovedala
som, že áno, po získaní finančných prostriedkov sa bude vypracovávať návrh územného plánu.
Prítomným poslancom som podrobne vysvetlila postup pri územnom pláne z dôvodu, že poslanec
Schmieger namietal termíny činnosti obstarávateľa a taktiež spracovateľa – odborne spôsobilých
osôb (podrobnosti na nahrávke).
K bodu č. 13 – Návrh Rozpočtu Obce Ovčiarsko na rok 2017
Chýba mi pri tomto bode mnou poskytnutá informácia, že na pracovnom stretnutí dňa 28.11.2016,
ktorého sa zúčastnili poslanci Bc. Hasko, Schmieger, Ing. Tóth, ekonómka obce Ing. Knappová
podrobne odprezentovala návrh rozpočtu na rok 2017. Z predmetného pracovného stretnutia je
spracovaný záznam s návrhmi na zmenu rozpočtu zúčastnených poslancov.
Pri tomto bode musím skonštatovať, že poslanec Bc. Hasko znížil výdavky v rozpočte na rok 2017
o celkovú sumu 7 950 €, ale na druhej strane chcem poukázať, že obec hospodári s verejnými
zdrojmi, teda jej príjmi a výdavky musia byť predvítateľné a kontrolovateľné, t.j. záväzne
usporiadané v rozpočte obce, ktorý je pre orgány obce záväzný. Návrh rozpočtu obce sa spracováva
na základe reálnych výdavkov v danom roku a na základe potrieb obce. Rozpočet je finančným
plánom obce. Finančné prostriedky sú poslancami Bc. Haskom, Ing. Tóthom a Schmiegerom
znížované neúmerne k potrebám obce.
Chcem poukázať na moje vyjadrenie, ktoré zapisovateľ uvádza v časti zápisnice, kde v diskusnom
príspevku poslanec Bc. Hasko sa zmieňuje o návrhu o osobnom príplatku zamestnankyne, ktorá
vykonáva aj činnosť kuriča. Ja som upozornila poslancov, že ak budú robiť veľké zmeny v rozpočte
v položkách, ktoré vyplývajú zo zmlúv, z nariadení, z bežných vzťahov, že zvážim, či uznesenie
podpíšem, určite som sa nevyjadrila, že uznesenie nepodpíšem, ako to uvádza zapisovateľ.
V časti zápisnice musím ďalej poukázať na nepravdivú informáciu Ing. Tótha, kde sa zmieňuje, že
som svojvoľnej uhradila finančné prostriedky. Tvrdím, že poslanci boli priebežne informovaní o
príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Využívanie OZE – KD.
Zapisovateľovi zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zároveň oznamujem, že
dôvody nepodpísania zápisnice a doplnenie zápisnice sú súčasťou zápisnice z 10. zasadnutia OZ
konaného dňa 14.2.2016 a budú zverejnené so zápisnicou na webovej stránke obce.

Darina NINISOVÁ
starostka obce
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