Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 06.11.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania predložený starostkou obce:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác – opakované predloženie na schválenie
7. Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2016 – opakované predloženie na
schválenie
8. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – kupujúci
NDS, a. s. Bratislava – opakované predloženie na schválenie
9. Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017
10. Konzultačné, poradenské a iné služby týkajúce sa miestnej samosprávy – schválenie finančných
prostriedkov
11. Digitálny orgán zn. VISCOUNT-ORGANS – opakované predloženie na schválenie
12. Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 a 16/2017 v kompetencii starostky obce
13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2017
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 12. 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 h otvorila zástupkyňa starostky obce Ovčiarsko Mgr. Adriana Hirjaková. Privítala prítomných
a konštatovala, že pani starostka sa ospravedlnila z rokovania, je práceneschopná. Ďalší
ospravedlnení sú poslanci OZ Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica a Ing. Ľuboš Tóth, ktorý príde
neskôr. Vedením rokovania OZ ju poverila starostka obce. Ďalej konštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné. Prítomní sú 4 poslanci. Ešte dodala, že rokovanie OZ sa nahráva na diktafón.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku zástupkyňa starostky určila za
zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Ing. Ivanu Knappovú a za overovateľov zápisnice určila
poslancov Bc. Jozefa Haska a Ervína Schmiegera.
Zástupkyňa starostky obce vyslovila návrh uznesenia a požiadala prítomných poslancov o
hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie:
a) určenie Ing. Ivany Knappovej, pracovníčky obce, za zapisovateľku zápisnice
b) určenie Bc. Jozefa Haska a Ervína Schmiegera za overovateľov zápisnice.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
V súlade s § 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ v Ovčiarsku zástupkyňa starostky obce navrhla do
návrhovej komisie poslancov Juraja Čillíka a Bc. Jozefa Haska.
Zástupkyňa starostky obce predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko volí návrhovú komisiu v zložení: Juraj Čillík, poslanec OZ
a Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Zástupkyňa starostky obce prečítala návrh programu zasadnutia. Následne otvorila k tomuto bodu
diskusiu a vyzvala poslancov na doplnenie alebo prípadné zmeny programu. Poslanci OZ nemali
žiadne body na doplnenie.
Zástupkyňa starostka obce následne predniesla návrh uznesenia a požiadala o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje program zasadnutia v nasledovnom znení:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác – opakované predloženie na schválenie
7. Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2016 – opakované predloženie na
schválenie
8. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – kupujúci
NDS, a. s. Bratislava – opakované predloženie na schválenie
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9. Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017
10. Konzultačné, poradenské a iné služby týkajúce sa miestnej samosprávy – schválenie finančných
prostriedkov
11. Digitálny orgán zn. VISCOUNT-ORGANS – opakované predloženie na schválenie
12. Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 a 16/2017 v kompetencii starostky obce
13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2017
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 5 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko
Zástupkyňa starostky obce požiadala o vyjadrenie poslancov OZ, ktorí dali návrh na začlenenie
tohto bodu do programu rokovania. Bc. Jozef Hasko požiadal, aby sa kritériá a podmienky
výberového konania dodržali ako boli pri výbere a voľbe predchádzajúceho hlavného kontrolóra,
resp. hlavnej kontrolórky pani Ing. Eleny Šutekovej – časový úväzok, mzda. Zástupkyňa starostky
požiadala o návrh uznesenia, aby sa dodržali lehoty. Poslanec Schmieger sa vyjadril, že Ing. Tóth
požiadal pani starostku, aby im pripravila dokumentáciu, aby to mohli riešiť. Oni ako poslanci len
schvaľujú bod programu, nemajú právo toto riešiť. Zástupkyňa starostky uviedla, že v emailovej
komunikácii, ktorú dostali, musí byť vyhlásenie podľa nejakých predpisov, musí byť do 40 dní odo
dňa vyhlásenia voľby. Treba najprv vyhlásiť voľbu v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční dňa 18.12.2017, ak sa vyhlási
voľba zajtra. OZ musí určiť pracovný čas, úväzok, týždenný čas. Ing. Knappová dodala, že hlavná
kontrolórka obce mala 15 % úväzok, mzda sa odvíja od priemernej mesačnej nominálnej mzdy
v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Poslanec Schmieger uviedol, že hlavný kontrolór
môže byť odmeňovaný tak, ako sú poslanci odmeňovaní, t. j. 15 € za zasadnutie, na čo Ing.
Knappová reagovala, že hlavný kontrolór je úväzkový zamestnanec. Bc. Jozef Hasko upresnil, že
nejde o voľbu, ale o výberové konanie pre hlavného kontrolóra, ktoré vyhlasuje starostka obce, nie
OZ. Zástupkyňa starostky dodala, že podmienky voľby hlavného kontrolóra určuje OZ. Takže ich
opäť požiadala o návrh uznesenia. Zástupkyňa upresnila, že voľba sa vykoná najneskôr do 60 dní
odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra, 40 dní musí byť najskorší termín. Aj keby
sa zajtra vyhlásili voľby, až 18.12.2017 môžu predkladať svoje ponuky záujemcovia. Opäť
požiadala o návrh uznesenia na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. Poslanec Bc. Hasko uviedol,
že ide o podmienky výberového konania, voľba bude, až keď budú prihlásení kandidáti na hlavného
kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. zákonov
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého uznesenia vyhlasuje
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko za podmienok úväzku bývalého
hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 6 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác – opakované predloženie na schválenie
Zástupkyňa starostka obce prečítala dôvodovú správu (príloha zápisnice): „Z vykonanej povodňovej
prehliadky uskutočnenej za účelom spresnenia a overenia správnosti vyhodnotenia povodňových
škôd vzniknutých počas povodňovej situácie v Obci Ovčiarsko v máji 2017 zástupcom Okresného
úradu Žilina, odbor krízového riadenia bola starostka obce usmernená na povinnosť obce
vypracovať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa nariaďuje vypracovanie a aktualizovanie
povodňového plánu záchranných prac právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej
objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ho k povodňovému plánu obce, čo vyplýva zo
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Starostka obce vypracovala návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Ovčiarsko č. 2/2017 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác, ktorý bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a internetovej adrese obce
v lehote stanovenej zákonom o obecnom zriadení. K návrhu nariadenia neboli uplatnené žiadne
pripomienky fyzických alebo právnických osôb a taktiež návrh nebol pripomienkovaný ani zo
strany poslancov OZ. Starostka obce doporučuje schváliť VZN č. 2/2017 o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác. Návrh VZN č. 2/2017 o povinnosti vypracovať povodňové
plány záchranných prác zaslaný poslancom OZ mailovou poštou.“ Po prečítaní otvorila diskusiu. P.
Schmieger sa informoval, či nie je potrebná účasť 5 poslancov. Zástupkyňa starostky to zamietla, až
pri bode 8 je potrebná účasť 5 poslancov. Ing. Knappová dodala, že v tomto prípade sa vyžaduje 3/5
väčšina prítomných poslancov, nie všetkých. Poslanec Schmieger sa informoval, že z akého dôvodu
sa schvaľuje toto VZN. Zástupkyňa ďalej prečítala stanovisko posúdené právnikom Okresného
úradu Žilina, v ktorom sa odporúča starostke obce Ovčiarsko uskutočniť ešte jeden pokus
o schválenie VZN zastupiteľstvom obce, na ktorom je potrebné poslancov informovať o postupe
Okresného úradu Žilina pri neschválení VZN. V prípade opätovného neschválenia a vydania VZN
v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami bude Odbor krízového riadenia
Okresného úradu Žilina toto považovať za porušenie zákona zo strany obce a obráti sa s podnetom
na Okresnú prokuratúru Žilina. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia vykoná kontrolu na
obci a vzhľadom na porušovanie zákona bude obci uložená sankcia v zmysle § 46 zákona č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami.
Poslanec Schmieger sa zaujímal o to, kto nám správu z Okresného úradu poslal. Zástupkyňa
starostky odpovedala, že bola požiadaná prečítať správu, a to urobila. Ďalej dodala, že ak sa
neschváli VZN, poruší sa zákon. Poslanec Bc. Hasko sa pýtal, že kde je príslušné VZN. Poslanec
Schmieger sa zaujímal, že kto sa im vyhráža. Chcel si prečítať email, zástupkyňa uviedla, že bola
požiadaná prečítať text, nie dávať kontaktné osoby. Poslanec Hasko sa zaujímal o paragraf zákona,
ktorý sa porušuje. Zástupkyňa ho usmernila, že ide o paragraf zákona o ochrane pred povodňami.
Poslanec Schmieger dodal, že nemôže sa vyjadriť, pretože im to nebolo zaslané. Bc. Hasko sa pýtal,
že čím porušia zákon, keď neschvália VZN, čo je nadradené – VZN alebo zákon. Ďalej pokračoval,
že v Ovčiarsku sa schvaľujú VZN len v neprospech občanov. Je prijaté VZN, pani starostka ho
poruší a prokuratúra sa tvári, že zákon neporušila. Poslanec Schmieger požiadal, aby mali možnosť
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si preveriť paragraf zákona, ktorý porušia. Poslanec Čillík dodal, že keby vo všetkom sa
postupovalo v zmysle zákona. Poslanec Schmieger sa pýtal, že na čo bude predmetné VZN,
zástupkyňa Hirjaková uviedla, že ho obdržali a zdržali sa hlasovania. Požiadala o vyjadrenie názoru
hlasovaním.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2017 o
povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková,
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
3 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
Po hlasovaní Schmieger dodal, že sa zdržali z dôvodu, že nemali informácie, Bc. Hasko pokračoval,
že im nebolo VZN doručené. Zástupkyňa namietala, že VZN bolo doručené emailovou poštou, Ing.
Knappová pokračovala, že predmetné VZN im bolo zaslané k dátumu rokovania OZ konaného
27.9.2017, kedy p. Hasko opustil rokovanie OZ, čim sa rokovanie stalo neuznášaniaschopné.
Schmieger namietal, že VZN nebolo k dnešnému rokovaniu predložené.
K bodu č. 7 - Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2016 – opakované
predloženie na schválenie
Zástupkyňa obce prečítala dôvodovú správu (príloha zápisnice): „Uznesením č. 39/2017 OZ v
Ovčiarsku schválilo audítora obce Ing. Jozefinu Smolkovú, opakovane zdôrazňujem, i napriek
výhodnejšej cenovej ponuke (rozdiel cca 290 €) oproti cenovej ponuke, ktorú predložila starostka
obce. Na základe tohto uznesenia aj napriek neefektívnemu a nehospodárnemu rozhodnutiu OZ pri
schvaľovaní finančných
prostriedkov na vykonanie auditu za rok 2016, som podpísala Zmluvu o poskytovaní štatutárnych
audítorských služieb s p. Ing. Jozefinou Smolkovou, aby OZ nesmerovalo podozrenie voči mojej
osobe z ovplyvniteľnosti audítora. Ing. Smolková vykonala audit účtovnej závierky za rok 2016
Obce Ovčiarsko v dňoch 20.06.-27.06.2017. Audítor Ing. Jozefina Smolková vykonala kontrolu
účtovníctva, ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 a na základe
vykonanej kontroly spracovala Správu nezávislého audítora o audite ročnej účtovnej závierky za
rok 2016 a tiež Správu o preverení súladu hospodárenia Obce Ovčiarsko so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách. V správe uvádza, že účtovná závierka, za ktorú je zodpovedný
štatutárny orgán, neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Ďalej
sa v správe uvádza, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s
účtovnou závierkou za daný rok a výročná sprava obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Za informácie uvedene vo výročnej správe je zodpovedný štatutárny orgán. V správe z overenia
dodržiavania povinnosti Obce Ovčiarsko podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa uvádza, že
obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách okrem toho, že pri
preverovaní dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách audítorka zistila, že
obecné zastupiteľstvo neschválilo záverečný účet za rok 2015, čim porušilo § 16 ods. 10,11 a 12,
kde je povinné schváliť záverečný účet do 30.06. po uplynutí Rozpočtového roka a to s výrokom:
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad alebo
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
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Do dátumu vydania tejto správy obec neprerokovala záverečný účet za rok 2015 ani návrh
záverečného účtu za rok 2016.
Audítor vo svojej správe uvádza, že obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na
nápravu nedostatkov.
Čo sa týka uzatvorenia zmluvy štatutárom obce, audítor uvádza, že bol porušený:
ákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy –
rozpočtové prostriedky možno použiť na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené a
ákona č. 523/2002 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – štatutár je
povinný zabezpečiť, aby verejné prostriedky sa uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá
rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte s následkom porušenia finančnej disciplíny podľa § 31
ods. 1 písm. n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Vyvolaný problém na zasadnutí OZ bol riešený tiež cez Okresnú prokuratúru v Žiline, pričom
spisový materiál bol vrátený bez prijatia opatrenia prokuratúry, ďalej tieto prípady preverila hlavná
kontrolórka obce a vydala k nim správu z kontroly a to i opakovane v termínoch k 17.01.2017,
08.02.207 a 13.02.2017. Audítor v dodatku k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierky za rok
2016 uvádza, že všetky orgány, ktoré riešili tento problém nedokázali úmyselne pochybenie zo
strany obce, objednané práce boli vykonané v zmysle uzatvorených zmlúv a vypracované projekty
a štúdia budú použité, keď sa táto výzva bude opakovať. Opakovane uvádza, že okrem tohto
porušenia, obecne zastupiteľstvo porušilo zákon č. 583/2004 Z.z., ktorého porušenie je uvedené v
úvode dodatku k správe. Závery a odporúčania audítora z previerky:
1. Pri vykonávaní auditu boli zistené nedostatky, porušenia zákona o rozpočtových pravidlách a z
toho dôvodu bude audítor svoj výrok a v rozpočtovej časti modifikovať.
2. Vedenie účtovníctva, kompletná účtovná závierka a tiež výročná sprava sú bez zistených
nedostatkov alebo nedodržania zákona o účtovníctve. Z toho dôvodu audítor nebude v tejto časti
správy modifikovať svoj výrok.
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2016 pre
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko a List Manažmentu obce – Dodatok k správe o plnení
rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2016 Obce Ovčiarsko zaslaný poslancom OZ mailovou
poštou.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie:
a) Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2016
b) List Manažmentu obce – Dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2016
Obce Ovčiarsko
Poslanec Schmieger sa pýtal ekonómky, že je tam porušená finančná disciplína, že čo s tým ideme
robiť. Ekonómka odpovedala, že je to len konštatovanie. Zástupkyňa starostky konštatovala, že bola
prečítaná dôvodová správa k tomuto bodu. Poslanec Schmieger sa spýtal, čo z toho vlastne
vyplýva, pani starostka porušila paragrafy zákona - finančná disciplína, narábanie s finančnými
prostriedkami, poslanci vlastne pochybili, že neschválili záverečný účet bez výhrad ani
s výhradami.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
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Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 8 - Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – kupujúci NDS, a. s. Bratislava – opakované predloženie na schválenie
Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že pri hlasovaní za uznesenie z tohto bodu programu je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, tento bod nebol z toho dôvodu prerokovaný a bude
zaradený do programu nasledujúceho zasadnutia OZ obce Ovčiarsko. Zástupkyňa starostky obce
vyslovila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje zaradenie bodu č. 8 - Návrh na prevod
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – kupujúci NDS, a. s. Bratislava
do programu nasledujúceho zasadnutia OZ z dôvodu nedodržania podmienky 3/5 väčšiny
poslancov.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 9 - Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017
Zástupkyňa starostky obce odovzdala slovo ekonómke Ing. Knappovej, ktorá sa spýtala poslancov,
či majú materiály (príloha zápisnice), ktoré im boli odoslané e-mailom. V diskusii sa pýtal poslanec
Schmieger na položku - zimná údržba, ktorá mu tam chýba. Ekonómka odpovedala, že položka sa
tam nachádza, je na nej zostatok 290 €, do konca roka postačujúci. Ďalej pokračoval, že je tam veľa
položiek, ktoré sú prekročené, servis a údržba motorového vozidla, oprava kosačky, ako to bude
uzatvorené. Ekonómka odpovedala, že je uhradené viac ako bolo schválené, je to porušenie
rozpočtových pravidiel ako už bolo konštatované. Prekročené položky v príjmovej časti sa neriešia.
Ďalej sa poslanec Schmieger zaujímal o položku kosenie zelene.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za obdobie od
01.01.2017 do 30.09.2017.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
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K bodu č. 10 - Konzultačné, poradenské a iné služby týkajúce sa miestnej samosprávy –
schválenie finančných prostriedkov
Zástupkyňa starostky obce uviedla tento bod, že sú to právne služby od februára do septembra, je to
poskytovanie služieb pre samosprávu v sume 430 €. Poslanec Schmieger sa spýtal, že za aké služby.
Konkrétne je to za obdobie od februára 2017 vo veci výpovede pracovnej zmluvy p. Bičianovej,
apríl 2017 - Ing. Bárdy vypracovanie dohody o urovnaní, júl – NDS – vypracovanie uznesenia
k Zmluve o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej
prevádzky so spoločnosťou NDS, a.s. Bratislava, konzultovanie predmetnej zmluvy, august 2017 SEVAK – kontrola a pripomienkovanie Zmluvy o postúpení investorských práv + konzultácia,
september 2017 – Okresná prokuratúra Žilina – vypracovanie vyjadrenia pre Okresnú prokuratúru,
prenájom Slnečná stráň, september 2017 – OZ Ovčiarsko vypracovanie nájomnej zmluvy na
futbalové ihrisko Ovčiarsko, telefonické a mailové konzultácie, osobné stretnutia so starostkou obce
a právnikom. Diskutoval poslanec Bc. Hasko, povedal a verejne zdôraznil, že ak právnik
vypracoval zmluvu o prenájme futbalového ihriska, že sú v zmluve chyby, zatiaľ nemajú podpísanú
žiadnu nájomnú zmluvu. Zástupkyňa starostky obce upozornila poslancov, že sa majú vyjadriť
k schváleniu finančných prostriedkov. Poslanec Schmieger sa vyjadrí, až keď bude prítomná pani
starostka, sú tam body, o ktorých poslanci nevedia, je tam konkrétne zmluva o prenájme s OFK,
o ktorej nevie ani on, ani poslanci Bc. Hasko a Čillík. Ing. Bárdy nie je od 11/2016, kedy predal
nehnuteľný majetok, zmluva s ním bola zrušená, nerozumie tomu, že ďalšia zmluva s ním sa robila
v 4/2017, ďalší bod právne služby, nebola uvedená právna služba za kostol, prokuratúra Slnečná
stráň, či to bolo za obec alebo za starostku. Ak sa k tomu vyjadrí pani starostka, nemá problém to
schváliť.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje konzultačné, poradenské a iné služby týkajúce sa
miestnej samosprávy – schválenie finančných prostriedkov vo výške 430 €.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
3 poslanci - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 11 - Digitálny orgán zn. VISCOUNT-ORGANS – opakované predloženie na
schválenie
Zástupkyňa starostky obce uviedla tento bod, pri prvej cenovej ponuke bolo zrejmé, že cena za
orgán je vysoká, bolo požiadané o vypracovanie nových ponúk s nižšími cenami, prečítala cenové
ponuky – cenová ponuka za digitálny orgán najvyššej kvality vrátane montáže a dodania
18 741,02 €, cenová ponuka za digitálny orgán strednej triedy s ozvučením, vrátane montáže
a dodania 10 341,02 €, cenová ponuka za digitálny orgán nižšej strednej triedy s ozvučením, vrátane
montáže a dodania 8 841,02 €. Poslanec Schmieger sa opýtal, kto dal ponuku, či jedna firma alebo
viacej firiem. Zástupkyňa starostky obce odpovedala, že je to ponuka od jedného pána, na žiadosť
kostolníčky a organistky. Poslanec Schmieger ďalej hovoril, že im bolo prezentované, že na
zaplatení digitálneho orgánu sa bude podieľať sčasti fara a obecný úrad, 18 tisíc € je vysoká suma.
Zástupkyňa starostky obce sa obrátila na organistku, aby sa vyjadrila. Tá uviedla, že nie je odborník
a ani to nevyberala, nevie sa k tomu vyjadriť, stačí do kostola dvojmanuálový orgán. Poslanec
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Schmieger znova zopakoval, že je len jedna ponuka od jedného dodávateľa, nie je žiadna
protiponuka. Mgr. Erika Hasková, organistka sa vyjadrila, že z dôvodu, že firma zo Žiliny už robila
v kostole ozvučenie, už nemusia robiť znova ozvučenie, vedia, aká je v kostole akustika
a vzhľadom k tomu, že to poznajú, vyjadrili sa k tomu, že akú techniku a aké ozvučenie k orgánu
treba, lebo on sám nemôže fungovať bez reproduktorov. Ďalej hovorila k tomu, že Michal Václavek
chodí na orgánovú školu, spomínal, že má možnosť vybaviť nejakú zľavu a učitelia by ho vedeli aj
nainštalovať.
Poslanec OZ Ing. Ľuboš Tóth prišiel na zasadnutie OZ o 18.13 h.
Zástupkyňa starostky obce hovorila, že samotná hodnota orgánu VISCOUNT-ORGANS CHÓRUM
40 je 5 590 eur, sú tam ďalšie položky – ozvučenie v hodnote 999 eur, 1 356 € aktívny SAT, dokopy
s doplnkami je suma 8 841,02 €, je to nižšia stredná trieda. Poslanec Bc. Hasko povedal, že máme
ponuku z jednej firmy na viac druhov orgánov, to nie je ponuka, ponuky sú aspoň od 3 dodávateľov,
nie od jedného. Poslanci Schmieger, Hasko, Čillík, Tóth sa zhodli, že je potrebné predložiť 3
cenové ponuky od iných dodávateľov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje na digitálny orgán VISCOUNT-ORGANS
CHÓRUM 40 nižšej strednej triedy finančné prostriedky vo výške 8 841,02 €.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica, Ing. Ľuboš Tóth
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
3 poslanci - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 12 - Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 a 16/2017 v kompetencii starostky obce
Zástupkyňa starostky obce odovzdala slovo ekonómke Ing. Knappovej. Rozpočtové opatrenie č.
14/2017 bolo vypracované dňa 31.08.2017, týmto RO sa zapracovali na strane príjmov
a výdavkov: položky 52 780 € - zapracovanie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko a zapracovanie daru za
účelom spolufinancovania projektu a ďalej čiastka 4 000 € na zapracovanie dotácie zo štátneho
rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Zapracovaním týchto položiek
sa celkové príjmy navýšili na 235 746 € a rozpočtové výdavky na 228 917 €. Poslanec Ing. Tóth
namietal, že prečo nie je rozpočtové opatrenie vytlačené, ekonómka odpovedala, že rozpočtové
opatrenie v kompetencii starostky sa nikdy neposiela, rozpočtové opatrenie sa prečíta na zasadnutí
OZ a berie sa na vedomie. Poslanec Ing. Tóth požiadal o predloženie rozpočtového opatrenia za
účelom kompletnej informácie, ako sa mení rozpočet týmto rozpočtovým opatrením, ďalej sa
informoval, že či už prišli finančné prostriedky na účet, ekonómka odpovedala, že dotácia prišla na
účet a ďalej sa pýtal, či už bola uhradená, ekonómka odpovedala, že áno. Ing. Tóth ďalej hovoril, že
i napriek tomu, že všetci sú si vedomí, že tá sanácia nebola urobená tak, ako mala byť. Vyzval Mgr.
Hirjakovú, aby sa k tomu vyjadrila. Odpovedala, že je to krajšie, ako to bolo, nie je odborník na to,
aby sa vyjadrila, či to má alebo nemá hodnotu 50 000 €. Ďalej hovoril Ing. Tóth, že všetci vedia, že
na povrchu mala byť ornica, ale nie je tam. Poslanec Schmieger sa vyjadril, že je rád, že presadila tú
firmu aj s pani starostkou. Zástupkyňa sa ohradila voči tomu, ako si to dovoľuje, presadzovala
dotáciu a nie firmu. Dodala, že na dodávateľa predsa prebehlo verejné obstarávanie. Nastala búrlivá
9

diskusia poslancov OZ Čillíka, Schmiegera, Tótha s Mgr. Hirjakovou. Ďalej pokračovala ekonómka
obce s rozpočtovým opatrením č. 16/2017, ktoré bolo vypracované dňa 30.10.2017, do rozpočtu
boli zapracované príjmové položky 620 € - zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu na voľby do orgánov samosprávnych krajov a ďalej čiastka 274 € zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov na príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5ročných detí MŠ, na strane výdavkov sú rovnaké položky podľa účelu použitia, plus položka 6 € presun finančných prostriedkov z položky Všeobecné služby do položky Poplatky a odvody –
Nakladanie s odpadmi. Tento presun sa týka účelových prostriedkov – Sanácia miesta. Celkové
rozpočtové príjmy k 30.10.2017 sú vo výške 237 860 a rozpočtové výdavky sa upravili vo výške
230 251 €, prebytok zostáva vo výške 7 609 €.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 14/2017 a 16/2017
v kompetencii starostky obce.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
4 poslanci - Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 13 - Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2017
Ekonómka obce informovala, že ide o návrh rozpočtového opatrenia, navrhuje sa zapracovať
navýšenie položiek v príjmovej časti, konkrétne podielové dane vo výške 28 000 €, správne
poplatky stavebné vo výške 500 €, správne poplatky vo výške 100 €, za vyhlasovanie vo výške
100 €, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 72 €, úroky z vkladov vo výške
20 €. Výdavkové položky - opakované zaradenie - presun finančných prostriedkov týkajúcich sa
územnoplánovacej dokumentácie z EK 716 - Prípravná a projektová dokumentácia do položky EK
711 005 – Obstarávanie ostatných nehmotných aktív vo výške 8 500 €, položka EK Odmeny
pracovníčok Obecného úradu - účasť na OZ, navýšenie platov o 2 % vo výške 200 €, položka EK
Servis, údržba, oprava auta, opakované zaradenia vo výške 414 €, položka EK Štandardná údržba
kosačky, opakované zaradenie vo výške 382 €, položka EK Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru, týka sa údržby zelene vo výške 170 €, položka EK Všeobecné služby –
revízie plynových spotrebičov a rozvodov vo výške 225 €, položka EK Interiérové vybavenie –
skrinky do šatne MS a nábytok do triedy MŠ, opakované zaradenie vo výške 500 €, položka EK
Všeobecný materiál – didaktické hračky pre MŠ vo výške 270 €, položka EK Odmeny
zamestnancov mimopracovného pomeru – zastupovanie v MŠ, p. Klimová chodí k lekárovi, vo
výške 100 €. Poslanec Ing. Tóth dal návrh na úpravu znenia, aby bolo plne zachované, popis, ktorý
je teraz platný pre položku EK 716 – Prípravná a projektová dokumentácia, to znamená že názov
položky sa zmení na EK 711 005 – Obstarávanie územného plánu. Poslanec Schmieger diskutoval
k položke EK - Odmeny vo výške 200 €, pýtal sa, že koľko je na účte finančných prostriedkov.
Ekonómka odpovedala, že na minulom zasadnutí sa schvaľovalo 100 €, nie je to dostačujúce. Ďalej
dodala, že na začiatku roka bolo na položke 300 €, vyplácajú sa odmeny týkajúce sa účasti
pracovníčok na OZ, položka je nulová k 30.9.2017. Na poslednom OZ bolo schválené navýšenie o
100 €, už bolo z toho čerpané, ale v plnení k 30.9.2017 to nie je premietnuté. Poslanec Bc. Hasko sa
ďalej pýtal, či je Memorandum záväzné pre zamestnávateľa, kto ho schvaľuje. Ekonómka
odpovedala, že zamestnávateľ je povinný navýšiť plat pracovníkom obce a nepedagogickým
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pracovníkom o 2 % mesačne z tarifného platu v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, ktorej súčasťou
je Memorandum. Pýtal sa, že kde je kolektívna zmluva a kto ju schvaľuje. Ekonómka odpovedala,
že zástupcovia zamestnávateľov. Ďalej sa pýtal, že či sa pri tvorbe rozpočtu na rok s tým nerátalo.
Ekonómka odpovedala, že áno, ale ide o spôsob vyplatenia odmien. Ďalej sa poslanec Bc. Hasko
pýtal, čo v tom prípade, ak to OZ neschváli. Ekonómka odpovedala, že sa to asi vyplatí, aj keď to
nebude schválené. Poslanec Ing. Tóth navrhol upraviť položku presunom z tarifných platov,
z položky EK 611 - Tarifné platy do položky EK 614 - Odmeny. Poslanec Schmieger sa pýtal, o aké
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sa jedná. Ekonómka odpovedala, že je to pre
kosičov. Poslanec Schmieger sa pýtal, že či prenajímame sporáky v kuchynke, či má zmysel robiť
ich revízie, keď sa nepoužívajú. Poslanci Schmieger, Hasko, Tóth diskutovali k revíziám plynových
zariadení v nadväznosti na rozpočet. Ďalšia položka EK vo výške 500 € na nákup skriniek do šatne
MŠ a certifikovaný nábytok do triedy MŠ - poslanci OZ diskutovali k tomu, nesúhlasili
s navýšením, bola schválená položka vo výške 913 € - zostava nábytku, ale objednávka bola
vystavená na 1 300 €. Poslanec Schmieger sa pýtal na položku EK vo výške 270 €, čo je to.
Ekonómka odpovedala, že sú to didaktické hračky, ktoré vyberala pani Adamčíková, poverená
v tom čase vedením MŠ. Poslanci OZ súhlasili s navýšením položky. Položka 100 € - odmeny
zamestnancov mimopracovného pomeru na zastupovanie p. Klimovej – poslanci súhlasili
s navýšením položky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 17/2017 s pozmeňujúcimi
návrhmi - navýšenie príjmov vo výške 28 792 € a navýšenie výdavkov vo výške 765 €:
a) Príjmy:
- Príjmy – časť „C:“28 000 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
111 003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
- Príjmy – časť „C“: 500 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
221 004 – Ostatné poplatky stavebné
- Príjmy – časť „C“: 100 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
221 004 – Ostatné poplatky správne
- Príjmy – časť „C“: 100 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
223 001 – Za vyhlasovanie v rozhlase
- Príjmy – časť „C“: 72 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
292 017 – Z vratiek
- Príjmy – časť „C“: 20 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
242 – Z vkladov
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
b) Poslanecký návrh Ing. Ľuboša Tótha:
Výdavky – časť „B“: 8 500 € - presun finančných prostriedkov z položky ekonomickej
klasifikácie 716 – Prípravná a projektová dokumentácia do položky ekonomickej klasifikácie
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711 005 – Obstarávanie ostatných nehmotných aktív – Obstarávanie územnoplánovacej
dokumentácie, FK 0620 – Rozvoj obcí
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
c) Poslanecký návrh Ing. Ľuboša Tótha:
Výdavky – časť „B“: 200 € - presun finančných prostriedkov z položky ekonomickej klasifikácie
611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat do položky ekonomickej klasifikácie 614 –
Odmeny, FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
d) Výdavky – časť „C“: 414 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej
klasifikácie 634 002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – oprava auta, FK 0111 –
Výkonné a zákonodarné orgány
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
e) Výdavky – časť „C“: 382 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej
klasifikácie 635 004 – Štandardná údržba kosačky, FK 0560 – Ochrana životného prostredia
inde neklasifikovaná
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
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Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
f) Výdavky – časť „C“: 170 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej
klasifikácie 637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, FK 0560 – Ochrana
životného prostredia inde neklasifikovaná
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
g) Výdavky – časť „C“: 225 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej
klasifikácie 637 004 – Všeobecné služby – revízie plynových spotrebičov a rozvodov, FK 0820 –
Kultúrne služby
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
h) Výdavky – časť „C“: 500 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej
klasifikácie 633 001 – Interiérové vybavenie – skrinky do šatne MŠ, certifikovaný nábytok do
triedy MŠ, FK 09111 – Predprimárne vzdelávanie
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
1 poslanec – Mgr. Adriana Hirjaková
proti (menovite):
4 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
i) Výdavky – časť „C“: 270 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
633 006 – Všeobecný materiál, FK 09111 – Predprimárne vzdelávanie
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
j) Výdavky – časť „C“: 100 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie
637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, FK 09111 – Predprimárne vzdelávanie
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
k) rozpočtové opatrenie č. 17/2017 ako celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslanca
OZ Ing. Ľuboša Tótha.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 14 - Rôzne a k bodu programu č. 15 – Interpelácie poslancov
Mgr. Adriana Hirjaková, zástupkyňa starostky obce otvorila bod Rôzne.
Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ
- obrátil sa na Mgr. Hirjakovú s otázkou o priebehu výstavby na Slnečnej stráni, ako to vyzerá,
stavajú sa tam nové domy aj na strane cesty bližšie pri ihrisku, či je to v súlade so stavebnými
povoleniami, či sa dodržiavajú podmienky stavebných povolení, či je uzatvorená taká zmluva so
staviteľmi na Slnečnej stráni, aby to mohla obec akceptovať, aby bola pokrytá výstavba cesty.
Starostka obce poslancom prezentovala, že ukončila zmluvu s p. Bárdym a nový investor prevezme
záväzky. Nový investor sa netvári, že by tie záväzky chcel prevziať, resp. ústnymi vyjadreniami
tvrdí, že cestu postavia, avšak odmieta zmluvu, ktorá by ho jednoznačne zaväzovala takto konať.
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Zástupkyňa starostky odpovedala, že nemá k tomu informácie, bude to predložené pani starostke.
- aký je stav závozov na Kjahnine, kedy to bude upravené, kedy obec dostane úhradu za tento
závoz. Peniaze mali byť použité na výstavbu cesty, mali byť prínosom pre obec, ako je možné, že
nie sú doteraz uhradené obci, čo v tom pani starostka koná, aby obec peniaze dostala.
- aký je status súdneho sporu ohľadom doplatku za prístrešok v DCO.
Ing. Knappová odpovedala, že to bolo prešetrené na okresnom súde, rozhodnutie súdu bolo
v prospech obce, ale firma Ferosta sa odvolala, je to na Krajskom súde. Ing. Tóth sa ďalej pýtal na
termín, kedy bude prebiehať ďalšie jednanie. Mgr. Hirjaková odpovedala, že je to už na rozhodnutí
Krajského súdu, či to potvrdí alebo odmietne.
Ervín Schmieger, poslanec OZ
- sa pýtal, kedy sa bude riešiť územný plán, všetci ho v okrese už majú, investori priľahlých
stavieb, poslanci ho nevideli od apríla, poslanci chcú vedieť, či je taký, ako ho navrhli, alebo či je
pozmenený. Prišla mu odpoveď cca po 90 dňoch, že pripomienky mu zamietajú, kde žiadal, aby sa
zvolali občania, aby boli vyrozumení, čo sa ide robiť, ako sa ide robiť, ktorým smerom sa obec
bude uberať, nevyužilo sa to, že sa mohlo vydiskutovať s občanmi to, čo treba, to znamená, kde sa
bude stavať, prečo sa tam bude stavať, je zvedavý a podľa toho čo sa mu dostáva do uší a do očí od
ľudí z blízkeho vzťahu s pani starostkou, ukazujú územný plán, ktorý on nevidel od apríla a oni ho
majú, cudzí ľudia ho majú, a my ho nemáme, a nesedí s tým, čo poslanci schvaľovali.
Mgr. Adriana Hirjaková odpovedala, že ľudia mali možnosť dávať písomné námietky na obecný
úrad, kto chcel, to využil. Poslanec Bc. Hasko povedal, že to bolo do 30. 07.2017, bola len pracovná
verzia, bola vyvesená, poslanci navrhli zmeny, ktoré nie sú zakomponované, je tam úplne niečo iné.
Ing. Tóth sa pýtal, že prečo nebol územný plán prezentovaný na zasadnutí OZ, poslanci Schmieger,
Ing. Tóth a Bc. Hasko diskutovali ďalej k územnému plánu, upozornili, že aj občianky p.
Olejkárová a p. Gancárová prišli na zasadnutie OZ kvôli informáciám k územnému plánu.
Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ
- pýtal sa, že kedy bude odstránená zemina z obecnej cesty, parc. č. 605/3, je tam návoz, mala byť
už odstránená
- pýtal sa, či sa boli v kostole pozerať na zatekanie strechy, prší do kostola na chóruse okolo stĺpu,
na jednom mieste.
Ing. Ľuboš Tóth, poslanec OZ
- dostal podnet od občana, či by sa mohlo zvážiť osadenie značiek s obmedzením rýchlosti na 30
km/h v bočných uliciach obce, z toho dôvodu, že autá jazdia rýchlosťou aj 50 km/h, v danej oblasti
nie je dostatočná viditeľnosť na to, aby boli chránené deti, napr. cesta ku kostolu, ulica Pod Hájom,
ulica Na Záhumní, Dohnányho ulica, resp. všetky ulice. Poslanec Ervín Schmieger sa vyslovil, že
účinnejší by bol retardér.
Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ
- opýtal sa, že koľko vyšiel celkovo Deň úcty k starším.
Ekonómka OZ odpovedala, že cca 500 €.
Ing. Tóth sa pýtal, že koľko zostalo ešte na kultúrne akcie v rozpočte, ekonómka odpovedala, že asi
500 €.
Ervín Schmieger, poslanec OZ
- sa pýtal na akciu MIKULÁŠ a Nový rok, chce vedieť kedy budú tieto akcie, chcú byť nápomocní.
Ekonómka obce odpovedala, že sa bude ešte doschvaľovať finančné prostriedky.
Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ
- sa pýtal, či sa bude robiť obecný ples v roku 2018, akou formou, nech sa vyberá vstupné do
obecnej kasy, nech platia pravidlá pre všetkých rovnako.
Mgr. Adriana Hirjaková, poslankyňa OZ
- podotkla to, čo sa mohlo urobiť minulý rok – vianočné osvetlenie obce Ovčiarsko, existujú už aj
modernejšie, krajšie a úspornejšie vianočné osvetlenia, ale je to už asi neskoro, už sa to tento rok
nestihne.
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Poslanci namietali, že minulý rok stroskotalo vianočné osvetlenie kvôli tomu, že neboli predložené
3 cenové ponuky.
Juraj Čillík, poslanec OZ
- pripojil sa k diskusii, že keď starostka sedela v minulom období s ním ako poslankyňa, tlieskala
mu, keď priniesol 3 ponuky, aj poslanec Bc. Hasko si to pamätá, teraz starostka robí úplne opačne.
Idú sa schvaľovať peniaze a poslanci nevedia, na čo a prečo.
Mgr. Adriana Hirjaková odpovedala, že niektoré cenové ponuky boli predložené aj vo viacerých
počtoch, poslanci povedali, že nech povie konkrétne.
Nastala búrlivá diskusia poslancov Schmiegera, Tótha a Haska so zástupkyňou Mgr. Hirjakovou.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ Bc. Jozefa
Hasku, Mgr. Adriany Hirjakovej, Ervína Schmiegera a Ing. Ľuboša Tótha
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Hoferica
Neospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
5 poslanci – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Mgr. Adriana Hirjaková, Ervín
Schmieger, Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 16 - Záver
Zástupkyňa starostky obce Mgr. Adriana Hirjaková, poverená vedením rokovania zasadnutia
Obecného zastupiteľstva ukončila zasadnutie OZ o 19.23 hod.

V Ovčiarsku dňa 06.11.2017
Zapísala: Ing. Ivana Knappová

___________________

Overovatelia: Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ

___________________

Ervín Schmieger, poslanec OZ

___________________

Darina Ninisová
starostka obce
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