Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko zo dňa
28.10.2011
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 30.09.2011 a z mimoriadneho
zasadnutia OZ 06.10.2011
4. Správa o činnosti Materskej školy Ovčiarsko (predkladá Bc. Elena Bičianová –
riaditeľka MŠ)
5. Návrh VZN č. 8/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby
6. Výberové konanie na rekonštrukciu prístavby Materskej školy
7. Správa auditora za rok 2010
8. Informácia ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac september a október
2011
9. Rôzne – diskusia poslancov
10. Diskusia s občanmi - na otázky a podnety občanov odpovedajú poslanci, hlavný
kontrolór a starosta obce
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia (zmena, doplnenie programu) – schválenie programu
Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
schvaľuje
program zasadnutia s tým, že návrh poslanca p. Lukáša Adamčíka o predložení správy
kultúrno-športovej komisie, bude zaradený ako samostatný bod programu 9.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
volí
zapisovateľku p. Olinu Hrošovskú a p. Máriu Isteníkovú a overovateľov zápisnice – p. Lukáš
Adamčík a p. Radoslav Klimo.

3. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 30.09.2011 a z mimoriadneho
zasadnutia OZ zo 06.10.2011
Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 30.09.2011 a z mimoriadneho zasadnutia OZ zo
dňa 06.10.2011.

ukladá
starostovi obce prizvať p. Seidla na zasadnutie s OZ ohľadne stále nevyriešeného stavu po
orezaní lipy na cintoríne.

4. Správa o činnosti Materskej školy Ovčiarsko (predkladá Bc. Elena Bičianová –
riaditeľka MŠ)
Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
správu o činnosti Materskej školy Ovčiarsko, ktorú predkladá Bc. Elena Bičianová –
riaditeľka MŠ.
poveruje
starostu obce vypracovať dodatok k zriaďovateľskej listine z dôvodu upresnenia adresy
Materskej školy.

5. Návrh VZN č. 8/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby
Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
návrh VZN č. 8/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby
a poveruje
starostu obce pripraviť podklady na určenie výšky poplatku za opatrovateľskú službu.

6. Výberové konanie na rekonštrukciu prístavby Materskej školy
Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
informáciu starostu obce o výsledku výberového konania o dodávke stavebných prác na
stavbu rekonštrukcie skladových objektov v Materskej škole v Ovčiarsku.

7. Správa auditora za rok 2010
Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
správu auditora za rok 2010.

8. Informácia ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac september a
október 2011
Uznesenie č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku

berie na vedomie
- informáciu ekonómky o čerpaní príjmov a výdavkov za mesiac september a október 2011.

9. Správa kultúrno-športovej komisie

Uznesenie č. 159
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
správu p. Lukáša Adamčíka, predsedu kultúrno-športovej komisie o založení futsalového
tímu v organizácii Centrum voľného času Žirafa v Žiline s názvom Black Sheeps v preklade
Čierne ovce.
Bc. Hasko
- reagoval na správu p. Adamčíka, ako zástupca OFK – športová komisia neoslovila pri
zakladaní predsedu OFK, mohla byť väčšia spolupráca s OFK.

10. Rôzne – diskusia poslancov
Uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
diskusné príspevky starostu obce a poslancov OZ:
starosta obce Mgr. Štefan Debnár
- informoval o založení šachového krúžku, krúžok je každú stredu, vedie ho p. Tóthová,
- informáciu o začatí číslovania rekreačných chát od 601 a vyššie,
- návrh starostu obce na poriadanie kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším na piatok 04.11.2011 o 17.00 hodine v sále KD
Bc. Jozef Hasko
- navrhoval zakúpenie počítača pre starostu obce s tým, že vyhodnotí cenové ponuky,
- pripomienku ohľadne zabezpečenia obecného majetku,
- je potrebné pripraviť na ďalšie OZ Plán činnosti na ďalšie roky, v ktorom si určiť priority,
p. Darina Ninisová
- prečítala záznam zo zasadnutia finančnej komisie o skutočnej výške spôsobenej škody
pretelefonovaním a odosielaním SMS a MMS z telefónneho čísla 0905597983 starostu
obce v celkovej sume 877,45 €. Škodu je starosta povinný uhradiť v 2 splátkach – 1. splátka
vo výške 414,18 do termínu 20.11.2011, 2. splátka vo výške 463,27 do termínu 16.12.2011.
- predniesla informáciu finančnej komisie o kontrole cestovných príkazov starostu obce,
podotkla, že na cestovných príkazoch nie je uvádzaná ŠPZ použitého vozidla a začiatok
pracovnej cesty v hodinách na prvej strane ale iba na druhej,
starosta obce Mgr. Štefan Debnár
- reagoval na informáciu finančnej komisie, s tým že kontrolu cestovných príkazov
vykonal hlavný kontrolór obce, cestovné príkazy sú vedené podľa vyhlášky,
Ing. Dušan Andelek, hlavný kontrolór obce
- pripomenul, že na zastupiteľstvách sa rieši iba problém s telefónom a cestovným starostu
obce a nevenuje sa pozornosť zásadným otázkam rozvoja obce,
p. Michal Galček
- podotkol, že je potrebné vypracovať projekt na rekonštrukciu obecných ciest, aby sa mohla
dať oficiálna žiadosť na financovanie,

p. Radoslav Klimo
- reagoval na pripomienku p. kontrolóra, že sa v obci nič nerobí a vymenoval aktivity, na
ktorých sa poslanci OZ v tomto roku zúčastnili: odvodnila sa Materská škola, zháňajú sa
financie pre OFK a vyriešilo sa majetko-právne vysporiadanie v KD.
p. Darina Ninisová
- reagovala taktiež na pripomienky p. kontrolóra, že ak sa zlyháva v základných otázkach
(vysoká fakturácia ORANGE), ako môžu byť potom riešené konkrétne úlohy. Všetka práca
v obci sa odvíja od finančných prostriedkov a na ich získanie je tu starosta obce ako výkonný
orgán,
Bc. Jozef Hasko
- súhlasí s p. Ninisovou , že výkonný orgán obce je starosta pokiaľ ide o financie, avšak
dopredu musí mať plán – projekt, na čo chce financie žiadať.
p. Andrej Klimo
- reagoval tiež na pripomienku p. kontrolóra s tým, že práce na odvodnení MŠ vykonali len
poslanci zadarmo a brigády sa zúčastnil len jeden rodič,
Ing. Andelek
- podotkol, že poslanci jeho príspevok zle pochopili. Na akciách sa zúčastňovali, avšak
v konečnom dôsledku treba urobiť program, ktorý sa bude v budúcnosti dodržiavať.
p. Michal Galček
- vo svojom diskusnom príspevku konštatoval, že ako poslanec chce pre obec urobiť
maximum, je tiež pravda, že investičné prostriedky obce sú len po bývalom vedení obce
a apeloval na starostu obce, aby v prvom rade bol on iniciatívny.
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
schvaľuje
poriadanie kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti Mesiaca k úcty k starším dňa
04.11.2011 o 17.00 hodine v sále KD
poveruje
- starostu obce vykonať prieskum trhu ohľadne zabezpečovacích zariadení obecného majetku,
- Bc. Hasku, zástupcu starostu obce vykonaním prieskumu trhu na zakúpenie počítača pre
starostu obc.

11. Diskusia s občanmi - na otázky a podnety občanov odpovedajú poslanci, hlavný
kontrolór a starosta obce
Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
berie na vedomie
diskusné príspevky:
p. Ľuboš Ballay
- diskutoval ohľadne zvýšenia poplatku v Materskej škole zo 7,- na 9,- €,
- diskutoval ohľadne obecných ciest – cesta do Bukoviny, cesta cez družstvo,
- kosenie cintorína, bude Sviatok všetkých svätých a cintorín nie je pokosený medzi
hrobmi, plné kontajnery na cintoríne a neporiadok okolo nich,
- akú pozíciu má pán správca ?
- kedy bude vývoz elektronického odpadu a kedy bude pristavený kontajner na
veľkoobjemový odpad ?
Na príspevok p. Ballaya odpovedal Bc. Hasko.
p. Marta Vršanská

- vo svojom diskusnom príspevku žiadala starostu obce o ospravedlnenie sa bývalému
vedeniu obce v obecnom rozhlase, reakcia na uverejnený článok v Žilinskom večerníku, že
obec prevzal po voľbách v dezolátnom stave,
K diskusnému príspevku sa pripojili aj bývalí poslanci p. Rastislav Vršanský, p. Ľuboš
Ballay, p. Juraj Čillík, ktorí tiež podotkli, že na otázky občanov by mal odpovedať starosta
obce a nie jeho zástupca.
p. Darina Ninisová
- reagovala na článok v Žilinskom večerníku – cítila sa článkom dotknutá ako bývalá
poslankyňa a tiež ako jedna z kandidátov na starostu obce vo voľbách,
starosta obce Mgr. Štefan Debnár
- na kritické reakcie bývalých poslancov na článok v Žilinskom večerníku odpovedal, že za
článok zodpovedá redaktorka a nebol s ním autorizovaný.
p. Ján Čillík
- diskutoval k problému fungovania futbalového klubu v obci, terajší poslanci chcú futbalový
klub zrušiť, zo strany mládeže nie je záujem hrať futbal, čo je toho príčinou?
Vzápätí nastala veľmi rušná až neprehľadná diskusia medzi terajšími a bývalými poslancami,
ktorí opustili miestnosť zasadnutia.

12. Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Mgr. Štefan Debnár.
V Ovčiarsku, 28.10. 2011

Mgr. Štefan Debnár,
starosta obce

