Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko zo dňa
24.06.2011

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie
programu
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.05.2011
4. Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN-O-Ovčiarsko – schválenie,
Ing. arch. Ján Burian
5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ovčiarsko
o čistote a verejnom poriadku na území obce č. 6/2011
6. Informácia ekonómky o plnení rozpočtu obce za máj 2011
7. Organizácia Obecných hodov 2011
8. Príprava novín Naše Ovčiarsko č. 2
9. Konečné znenie kúpno-predajnej zmluvy s PaMK-Baltimora
10. Rôzne – diskusia poslancov
11. Diskusia s občanmi - na otázky a podnety občanov odpovedajú
poslanci, hlavný kontrolór a starosta obce
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie programu
Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
schvaľuje
program zasadnutia, doplnený o 7. bod programu – Schválenie platu starostu
a odmeny poslancov.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
volí
zapisovateľku p. Olinu Hrošovskú a p. Máriu Isteníkovú a overovateľov zápisnice – p.
Darina Ninisovú a p. Michala Galčeka.

3. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.05.2011
Uznesenie č. 95

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
kontrolu uznesenia zo zasadnutia zo dňa 27.05.2011.

4. Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN-O-Ovčiarsko – schválenie, Ing. arch. Ján Burian
Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
I. konštatuje, že
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Ovčiarsko (ÚPN-O) bol po dobu
30 dní zverejnený na úradnej tabuli Obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej
správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22
Stavebného zákona.
b) Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú
akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O Ovčiarsko, resp.
bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a
pred realizáciou stavieb.
c) Fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O
Ovčiarsko pripomienky ani námietky.
d) Krajský pozemkový úrad v Žiline vydal k predloženému návrhu súhlas podľa § 13
Zákona č. 220/2004 Z.z. listom č. KPÚ 2011/00229/15 O zo dňa 16.5.2011 na budúce
použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zámery, v celom
požadovanom rozsahu 1,15 ha natrvalo.
e) Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O
Ovčiarsko podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č.
2011/00735/TOM zo dňa 8.6.2011.
II. berie na vedomie
a) Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,
a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O Ovčiarsko.
III. schvaľuje
a) Zmenu a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Ovčiarsko v súlade s ustanovením § 26
ods. 3) Stavebného zákona.
b) VZN Obce Ovčiarsko o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu
obce Ovčiarsko v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zákona.

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ovčiarsko o čistote a verejnom
poriadku na území obce č. 6/2011
Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
odkladá schválenie
Všeobecného záväzného nariadenia obce Ovčiarska o čistote a verejnom poriadku na území
obce č. 6/2011 na iný termín zasadnutia OZ.

6. Informácia ekonómky o plnení výdavkov za mesiac máj a jún 2011
Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
a) berie na vedomie
- informáciu ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac máj 2011 a jún 2011
- diskusné príspevky poslancov k čerpaniu financií za Orange, zriadenie www. stránky MŠ
b) poveruje
- hlavného kontrolóra Ing. Andelka o súčinnosť so starostom obce pri vybavovaní
reklamácie Orange,
- vypracovať analýzu čerpania financií za telefónne účty T-COM-u a Orange za rok 2010
a následne vypracovať stanovisko k tejto analýze

7. Informácia ekonómky o návrhu na plat starostu obce Ovčiarsko a o odmenách
poslancov OZ.
Uznesenie č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
a) berie na vedomie
- informáciu ekonómky obce p. Oliny Hrošovskej o novele zákona č. 253/1994 Zb.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z.,
- informáciu ekonómky obce, že je možné prijať Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania
poslancov, ak sa v ňom uvedie: Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že
svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.
b) schvaľuje
plat starostu Mgr. Štefana Debnára obce Ovčiarsko s účinnosťou od 01.06.2011
podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 1 269,– €.

8. Organizácia Obecných hodov 2011
Uznesenie č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
plán podujatí na Obecné hody 2011
poveruje
finančnú komisiu vypracovať do budúcnosti cenník na predajné stánky
schvaľuje
jednorazový poplatok za predajné stánky na hody 2011 vo výške 20,- € (okrem stánkov
s občerstvením).

9. Príprava novín Naše Ovčiarsko č. 2
Uznesenie č. 101

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
schvaľuje, že
noviny Naše Ovčiarsko budú vydané po obecných hodoch vo formáte A4, zopnuté
kancelárskou sponou.

10. Konečné znenie kúpno-predajnej zmluvy s PaMK-Baltimora
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
návrh kúpno-predajnej zmluvy s PaMK-Baltimora.

11. Rôzne – diskusia poslancov
Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
diskusné príspevky starostu obce a poslancov OZ:
1/ starosta obce Mgr. Štefan Debnár
a) informoval prítomných s listom od Obvodného úradu Žilina, týkajúceho sa firmy
SCANIA, ktorej vodič kamiónu spôsobil obci škodu. Obvodný úrad nás upovedomil
o odložení veci a oznámil, že obec si môže nárokovať náhradu škody súdnou
cestou.
b) informoval prítomných o výsledku prešetrenia sťažnosti p. Laščiakovej na
stavebníka p. Olejkárovú. Krajský stavebný úrad považuje sťažnosť ako
neopodstatnenú. Ďalej informoval, že obec obdržala Návrh na odstránenie
predmetnej stavby od Advokátskej kancelárie Hagara-Hagarová, s.r.o. Žilina, ktorá
zastupuje p. Laščiakovú.
c) Oboznámil prítomných s výsledkom jednania s p. Antonom Habáňom vo veci
odkúpenia parcely č. 375/5. Jedná sa o parcelu vedľa futbalového ihriska, odkúpenie
ktorej by slúžilo pre ďalší rozvoj športových aktivít v obci.
d) informoval prítomných o dohodnutej akcii – vydláždenie schodov do kultúrneho
domu. OZ preberá zodpovednosť za vykonanie práce – vydláždenie schodov , obec
uhradí nákup dlažby a práca bude vykonaná bezplatne do termínu obecných hodov.
2/ Bc. Jozef Hasko
- vyzvať p. Olejkárovú, aby predložila povolenie o vývoze odpadu z rumoviska rodinného
domu do 30 dní.
- otvoril problém s kosením obecných priestorov a športového areálu,
- oboznámil prítomných na podnet p. Hudeca Dušana, že pán Palko robí akýsi výkop
okolo rodinného domu. Stavebný úrad doporučil, aby vedenie obce urobilo obhliadku na
stavenisku.

3/ Pavol Martinek
- diskutoval k problému kosenia, treba vychádzať z minulého roku, uzatvoriť dohodu
o vykonaní práce, ďalej diskutoval k problému upratovania po cvičení žien, zameškané
financie za umývanie sály treba doplatiť.
4/ Michal Galček, Radoslav Klimo, p. Ninisová – diskutovali k neukončenému problému
faktúry ORANGE
5/ Michal Galček – či by nebolo možné zakúpiť digitálny merač do dediny. Pán starosta
prisľúbil, že zistí ponukové ceny.
Poveruje starostu obce Mgr. Štefana Debnára
- vyzvať p. Olejkárovú o predloženie povolenia o vývoze odpadu z rumoviska
rodinného domu do 30 dní,
- zistiť ponukové ceny digitálneho merača rýchlosti do dediny,
- rokovať s SAD o zriadení autobusovej zástavky v časti novej výstavby rodinných domov
pri Bitarovej,
- rokovať s dopravnou políciou o meraní neprimeranej rýchlosti jazdy vozidiel cez našu obec.

12. Diskusia s občanmi – na otázky a podnety občanov odpovedajú poslanci, hlavný
kontrolór a starosta obce
Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
a) diskusný príspevok p. Alexandry Galčekovej
- upozornila starostu obe na nedodržanie rýchlosti jazdy vozidiel cez obec,
- na hlavnej ceste stoja nákladné autá z jednej aj z druhej strany a občania sa
nemajú kde idúcim vozidlám vyhnúť, treba vybudovať bezpečnostný chodník,
- ul. Na Priedevsie je v havarijnom stave, sú tam veľké jamy,
- hroble na ulici Pod Hájom sú nedostatočne vybudované, dažďová voda ohrozuje
majetok občanov,
- problém vypúšťania žúmp od občanov
- podotkla, že vysadené tuje na cintoríne vysýchajú, treba ich reklamovať ak sú
ešte v záruke
- upozornila vedenie obce, že zábradlie okolo schodišťa na cintoríne je polámané
b/ diskusný príspevok p. Ing. Andelka
- tieto príspevky tlmočil od občana p. Fábryho, ktorý sa sťažoval na neprimeranú
rýchlosť smerom do Bitarovej,
- mal dotaz, či by sa nedalo rokovať s SAD o zriadení zastávky v časti novej
výstavby rodinných domov pri Bitarovej.
13. Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Mgr. Štefan Debnár.
V Ovčiarsku, 24.06. 2011
Mgr. Štefan Debnár,
starosta obce

