Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 27.06.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania predložený zástupkyňou starostky obce:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia
4. Oboznámenie so vzdaním sa funkcie mandátu poslanca OZ p. Ľuboša Hofericu,
nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ
5. Zloženie sľubu poslanca OZ, odovzdanie osvedčenia o zvolení za poslanca OZ
6. Upozornenie prokurátora podľa § 28/1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre – záverečný
účet obce za rok 2015 a 2016
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko k návrhu Záverečného účtu
Obce Ovčiarsko za rok 2017
8. Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2017
9. Výročná správa za rok 2017
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na 2. polrok 2018
11. Bezpečnosť na miestnych komunikáciách
12. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 v kompetencii starostky obce
13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo nahrávané a bude zverejnené na internetovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko otvorila o 18.00 h zástupkyňa
starostky obce Ovčiarsko Mgr. Adriana Hirjaková. Privítala prítomných poslancov OZ, osobitne
privítala p. Milana Chalupku, ako budúceho poslanca a p. Randovú,
riaditeľku Materskej školy v Ovčiarsku a konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné,
prítomní sú 4 poslanci, 2 ospravedlnení poslanci OZ Monika Habáňová a Ing. Ľuboš Tóth, ktorí sa
ospravedlnili písomne.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupkyňa starostky určila za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Máriu Isteníková a za
overovateľov zápisnice určila poslancov Juraja Čillíka a Bc. Jozefa Haska.
Zástupkyňa starostky obce vyslovila návrh uznesenia a požiadala prítomných poslancov o
hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie:
a) určenie Márie Isteníkovej pracovníčky obce za zapisovateľku zápisnice
b) určenie Juraja Čillíka a Bc. Jozefa Haska 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): 2 poslanci – Monika Habáňová, 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. 3 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Zástupkyňa starostky obce prečítala návrh programu rokovania a otvorila diskusiu. Poslanec OZ
Ervín Schmieger podal návrh presunúť Bod č. 14 Rôzne na Bod č. 6, Bod č. 15 Interpelácie
poslancov na bod č. 8, doplniť bod č. 7 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné
obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 11 ods. 4 písm i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ostatné body postupne prečíslovať.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať za pôvodný návrh programu s tým, že potom sa bude hlasovať
za upravený návrh programu s pozmeňujúcimi návrhmi a doplňujúcim návrhom poslanca Ervína
Schmiegera.
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program rokovania 6. zasadnutia
OZ:
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie nebolo prijaté.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje upravený program rokovania 6. zasadnutia
s pozmeňujúcimi návrhmi a doplňujúcim návrhom poslanca OZ Ervína Schmiegera v tomto
znení:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia
4. Oboznámenie so vzdaním sa funkcie mandátu poslanca OZ p. Ľuboša Hofericu,
nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ
5. Zloženie sľubu poslanca OZ, odovzdanie osvedčenia o zvolení za poslanca OZ
6. Rôzne
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 11 ods. 4
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písm i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8. Interpelácie poslancov
9. Upozornenie prokurátora podľa § 28/1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre – záverečný
účet obce za rok 2015 a 2016
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko k návrhu Záverečného účtu
Obce Ovčiarsko za rok 2017
11. Schválenie Záverečného účtu Obce Ovčiarsko za rok 2017
12. Výročná správa za rok 2017
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na 2. polrok 2018
14. Bezpečnosť na miestnych komunikáciách
15. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 v kompetencii starostky obce
16. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018
17. Záver
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4. - Oboznámenie so vzdaním sa funkcie mandátu poslanca OZ p. Ľuboša
Hofericu, nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ
Zástupkyňa starostky obce odovzdala slovo p. Márii Isteníkovej, vo svojom vystúpení oboznámila
prítomných so vzdaním sa mandátu poslanca OZ p. Ľuboša Hofericu, ktorý doručil dňa 8.6.2018
písomne vzdanie sa mandátu poslanca OZ. Vzdaním sa mandátu poslanca dochádza k zániku
mandátu poslanca, to znamená, že ak zanikol mandát poslanca OZ, nastupuje ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol
mandát. V zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb Obce Ovčiarsko do
obecného zastupiteľstva a starostu obce konaných dňa 15.11.2014, prvým
náhradníkom na
uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov je p.
Zdenka Habanová, ktorej v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca. Ďalším náhradným kandidátom
v poradí v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb Obce Ovčiarsko na
uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva je p. Milan Chalupka, ktorý získal 87
platných hlasov. P. Milan Chalupka kandidoval za koalíciu Slovenská národná strana, Smer –
sociálna demokracia.
K bodu č. 5. - Zloženie sľubu poslanca OZ, odovzdanie osvedčenia o zvolení za poslanca OZ
Zástupkyňa starostky obce poprosila p. Chalupku, aby prečítal sľub poslanca. P. Milan Chalupka
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý potvrdil svojim podpisom. Zástupkyňa starostky
obce odovzdala p. Milanovi Chalupkovi Osvedčenie o tom, že sa dňom 27.06.2018 stal poslancom
Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku, ďalej podpísal vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva, že nezastáva ani jednu z funkcií uvedených v prílohe podľa § 11, ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej predseda
mandátovej komisie prečítal Správu mandátovej komisie zo zasadnutia OZ obce Ovčiarsko,
konaného 27.6.2018 a komisia správu uznala za správnu, o čom svedčia podpisy p. Juraja Čillíka,
predsedu mandátovej komisie a p. Bc. Jozefa Hasku, člena mandátovej komisie.
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K bodu č. 6 - Rôzne
Zástupkyňa starostky obce otvorila bod č. 6 Rôzne, poprosila prítomnú p. riaditeľku Materskej
školy Ovčiarsko, aby predložila svoju požiadavku alebo návrh.
p. Anna Randová, riaditeľka Materskej školy
- predložila 3 ponuky na výrobu vchodových dvier – hlavných a bočných, najnižšia ponuka je
vo výške 3 072,23 € je od firmy Vajmar , druhá ponuka je na sumu 3368 od firmy Animont, tretia
ponuka z ČR. Vchodové dvere oblúkové sú v zlom stave, sú deravé, fučí tam a je tam zima,
v zimnom období sa deti obliekajú v triede. Prosila poslancov, aby túto jej požiadavku odsúhlasili
a dali možnosť urobiť to p. Imríškovi (firma Vajmar), vzhľadom k tomu, že ponuka je najnižšia a že
je z našej obce Ovčiarsko, v prípade poruchy je to výhodné, je ochotný to urobiť v mesiaci júli
počas uzatvorenia Materskej školy. Poslanec OZ Ervín Schmieger vo svojom vystúpení hovoril, že
obec disponuje ešte s jednou ponukou, ktorá bola na sumu 2 560 €, hlavné dvere vo výške 1 674 €,
bočné dvere vo výške 886 € aj s DPH. Ďalej p. riaditeľka MŠ pokračovala, že ona navrhovala
hlavné dvere hliníkové, p. Imríšek povedal, že najlepšie sú dvere plastové lebo sa dajú ohýbať,
drevené dvere neprichádzajú do úvahy, ďalej hovorila, že výroba dverí bude náročná a ťažšia, lebo
sa musí zachovať tvar dverí - oblúk. P. riaditeľka znova prosila poslancov o vyriešenie výroby
vchodových dverí a ak by to bolo možné v júli, ale už to vidí nereálne, lebo a má byť predložená
ešte jedna cenová ponuka. Poslanec Ervín Schmieger povedal, že cenová ponuka bude predložená
v piatok z firmy STAVPOL. Zástupkyňa starostky obce žiadala poslancov OZ o schválenie alebo
neschválenie niektorej z 3 cenových ponúk, ktoré p. Randová, riaditeľka MŠ predložila.
- ďalej riaditeľka MŠ pokračovala vo svojom vystúpení, že je v situácii, že zobrala do nového
školského roku 18 detí, žiadala poslancov OZ, aby do budúcnosti uvažovali s rozšírením priestorov
Materskej školy,
- ďalej žiadala schválenie finančných prostriedkov na nábytok, koberec, hračky - kuchynka,
obchod, kaderníctvo, hračky. Poslanec Ervín Schmieger reagoval s tým, že aj v minulosti sa do
Materskej školy zakupovali tiež hračky, Ing. Ivana Knappová reagovala na to, že sa zakupovali
hračky, kolobežky, plastový domček na dvor MŠ. Riaditeľka MŠ vybavila 2% z daní z príjmov –
ďakovala p. Jarmile Klimovej, tieto peniaze by chcela použiť na zakúpenie preliezok na dvore MŠ,
ďalej ďakovala p. Haskovi a p. Schmiegerovi za vybudovanie pieskoviska, p. starostke za piesok,
p. Škrkovi za dovezenie piesku. Ďalej hovorila, že bude treba odstrániť strom na dvore MŠ a na
tom mieste by sa vybudovala pekná preliezka. Riaditeľka MŠ chce všetko pre deti, aby sa
vzdelávali, mali veľa poznatkov, sú interaktívne tabule. 1 CD stojí 80 €. Ďalej by bolo vhodné
zakúpiť nové stoly, terajšie sú staré a úzke. Poslanec Ervín Schmieger reagoval, že stoly boli
široké, boli okrúhle a veľké, ale prišla kontrola z hygieny a stoly sa museli zmenšiť kvôli kapacite a
priestoru. Ďalej by bolo potrebné dať vyrobiť 3 nové širšie stoly pre 18 detí, počítač, ktorý
riaditeľka požadovala OZ neschválilo, z účelových peňazí boli zakúpené USB kľúče, rádio, myš k
počítaču. Na počítač by bolo potrebné asi 350 € alebo 400 €. Poslanec Bc. Jozef Hasko pripomenul,
že 13.2.2017 bolo schválených 220 € na nový Windows do MŠ. Riaditeľka MŠ informovala OZ, že
chcela zakúpiť počítač aj pre deti, inšpektorky odporúčajú, aby deti vedeli pracovať s počítačom,
v našej MŠ ho nemáme kde umiestniť. Zástupkyňa starostky obce Mgr. Adriana Hirjaková
požiadala riaditeľku MŠ nech všetky požiadavky rozpíše a skonkretizuje a poďakovala jej za
vystúpenie.
Mgr. Adriana Hirjaková, zástupkyňa starostky obce – prečítala ponuku spoločnosti SEVAK, a.s.
Žilina na odpredaj osobného motorového vozidla BMV 535d x Drive Grand Turismo z dôvodu
nadbytočnosti, znaleckým posudkom bola určená všeobecná hodnota vozidla na 24 904 € s DPH.
Zástupkyňa starostky obce poprosila p. Máriu Isteníkovú o prečítanie list zo ZMOS-u. ZMOS sa
listom obracia na primátorov miest a starostov obcí s informáciou o Národnom projekte
„Modernizácia miestnej územnej samosprávy“, ktorý bude realizovaný vďaka podpore Európskeho
sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a prosbou o sprístupnenie
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emailových adries poslancov zastupiteľstiev, ktorým by bol vytvorený komfortný prístup
k mnohým užitočným informáciám s tým, že poslancov ubezpečujú, že ich mailové kontakty
nebudú za žiadnych okolností sprístupňovať tretím osobám Poslanci OZ s tým nesúhlasili. Ďalej p.
Mária Isteníková pripomenula poslancom OZ, že v súvislosti s novým zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám, poslala poslancom v maili k tomu materiály Smernica Bezpečnostná
politika a Bezpečnostné opatrenia s tým, že sú pre nich pripravené Záznamy o oboznámení, že ak si
to preštudovali, po zastupiteľstve by sa mohli k tomu ešte venovať.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
prednesené informácie p. Randovej, riaditeľky Materskej školy a zástupkyne starostky obce Mgr.
Adriany Hirjakovej
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 7 - Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022
v zmysle § 11 ods. 4
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko predložil dôvodovú správu: Právne postavenie starostov legislatívne
upravujú hlavne dva zákony. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Rozsah výkonu funkcie starostu, ako aj určenie jeho platu, je jednou z kompetencií obecného
zastupiteľstva. V ustanovení § 11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa
uvádza: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené: určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
starostu rozsah výkonu jeho funkcie“.
V záujme právnej istoty nového starostu obce obecné zastupiteľstvo musí v dostatočnom predstihu
pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie. Vzhľadom na skutočnosť,
že v priebehu terajšieho volebného obdobia si starostka obce Ovčiarsko podľa názoru väčšiny
poslancov obecného zastupiteľstva neplnila a neplní svoje povinnosti tak, ako sa od starostu môže
oprávnene očakávať, navrhujem upraviť výkon funkcie na 70 % plného úväzku. Keďže počas
volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu na jeho návrh, obecné
zastupiteľstvo, ktoré vzíde z volieb v roku 2018 môže v priebehu nasledujúceho volebného obdobia
v prípade potreby a rozsahu aktivít starostu jeho pracovný úväzok upraviť. Oprávnenia
a kompetencie starostu nie je potrebné určovať, nakoľko sú upravené zákonmi a všeobecne
záväznými nariadeniami. Po prečítaní dôvodovej správy predniesol návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starostovi obce Ovčiarsko na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie
na čiastočný úväzok vo výške 70 % plného úväzku na výkon samosprávnych funkcií starostu.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 8 – Interpelácie poslancov
Poslanec OZ Bc. Jozef Hasko navrhol v zmysle Rokovacieho poriadku obce Ovčiarsko podľa § 7
bod 22 prerušiť dnešné rokovanie s odôvodnením, že nakoľko nie je prítomný hlavný kontrolór
obce, v bode programu mal predložiť Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018, ohľadom
záverečného účtu, nie je z jeho strany predložené vyjadrenie. Ako ďalší dôvod na prerušenie
rokovanie OZ uviedol, že nie je prítomný zapisovateľ z obecného zasadnutia, ktoré sa konalo
30.05.2018, v ktorom sú nezrovnalosti vo zverejňovaní prijatých uznesení, nevie pre aký dôvod
obecný úrad, alebo pracovníčky obecného úradu na úradnej a na internetovej stránke obce
nezverejnili tieto prijaté uznesenia, pripadlo mu to, že sa zverejňuje len to, čo niekomu vyhovuje.
Zverejnené sú také veci – obviňovanie niekoho, že sa niečo sfalšovalo, je to už silná káva zo strany
niekoho, myslí si, že ak sa niekto opiera, že nebol zvukový záznam zo zastupiteľstva, to nie je
chyba poslancov, nie je povinný zvukový záznam, myslí si, že zo zastupiteľstva je dostatočná
zápisnica, ktorá je aj podpísaná overovateľmi zápisnice. Poslanec Ervín Schmieger doplnil, že
poslanci ňou disponujú, upozornil na to aj poslanec Ing. Ľuboš Tóth, že disponujú aj celou
kompletnou nahrávkou ak by bolo treba, poslanci za to nemôžu, že aj konkrétne teraz sa
pracovníčky učili na diktafóne, aby ho vedeli zapnúť, Ing. Ivana Knappová vedela veľmi dobre, že
nemôže byť a bola upozornená Ing. Ľubošom Tóthom na to, že nemohli poslanci rokovať podľa
nášho diktafónu 12 minút, keď tu boli dokopy 27 minút. Ing. Ivana Knappová namietala, že
sám poslanec Ervín Schmieger ju požiadal, aby kontaktovala poslanca Ing. Ľuboša Tótha vo veci
nahrávky, ďalej pokračovala, že poslanci súhlasili, že nahrávky sa zverejňujú, poslanec Ervín
Schmieger povedal, že poslanci za to nemôžu, že diktafón obce nefunguje. Ing. Ivana Knappová
povedala, že nám funguje diktafón a nikdy s nahrávkou nebol problém. Poslanec Ervín Schmieger
ďalej pokračoval, že Ing. Ivana Knappová prišla do zasadačky, diktafón zapla a odišla, že ako to
môže tvrdiť, keď diktafón obce nešiel, keďže v nahrávke chýbali 2 body, ako mohli ukončiť OZ, že
keď nahrávku počúval, nesedia ani vety ako boli ukončené. Ing. Ivana Knappová namietala, že
poslanec Ervín Schmieger dobre vie, že ona prišla do zasadačky, keď poslanci opustili miestnosť,
na konci OZ, nahrávka je kompletná, že ak majú poslanci inú nahrávku, treba ju doručiť. Poslanec
Ervín Schmieger ďalej hovoril, že všetky body, ktoré tam boli, boli svojím spôsobom na to, aby p.
starostka konala v tejto obci, to znamená, že im to nebude z nejakej príčiny alebo dôvodu ubližovať,
nevidí zo strany poslancov dôvod, aby o tom nerokovali, fyzicky tam boli, že ak chcú niečo tvrdiť,
tak pracovníčky obce nech fyzicky sedia na OZ, toto je na to, aby sa to mohlo kontrolovať,
nahrávka nie je relevantný dôkaz o tom, že poslanci tam boli, oni tam boli a rokovanie OZ uzavreli,
poverení overovatelia (Ervín Schmieger, Monika Habáňová) a zapisovateľ (Ing. Ľuboš Tóth), že ak
ich niekto osočuje v správe, že si poslanci, nevie čo vymysleli, na to právo obecný úrad nemá, to
nesedí. Mgr. Adriana Hirjaková poznamenala, že z nahrávky od Ing. Tótha to mohli dokázať.
Poslanec Ervín Schmieger odpovedal, že Ing. Tóth nahrávku má, prečo osočujú poslancov. Ing.
Ivana Knappová namietala, že sám jej to navrhol aby kontaktovala Ing. Tótha, zapisovateľa, aby
doručil nahrávku. Poslanec Ervín Schmieger ďalej hovoril, že nám Ing. Tóth posielal maily s tým,
že to tam bolo riadne zapísané, viedol rokovanie OZ, bol zapisovateľ a obecný úrad osočil
poslancov, že si niečo vymysleli. Ing. Ivana Knappová odpovedala, že Ing. Ľuboš Tóth nahrávku
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nedoručil, k bodom sa nehlasovalo z našej nahrávky. Poslanec Ervín Schmieger namietal, že sa
rokovalo a hlasovalo, že keď nabudúce chce Ing. Ivana Knappová niečo tvrdiť, tak nech tam sedí
a neodchádza vedľa, poslanci OZ ju nikde nevyháňali a na budúce, keď na rokovaní OZ nebude ani
jedna pracovníčka, diktafón obce vyhodí von, diktafón tam nemá čo robiť, ak tam pracovníčky
nemienia sedieť. Ing. Ivana Knappová znova žiadala, aby nám tú nahrávku odovzdali, nato reagoval
poslanec Ervín Schmieger , že preto poslanec Bc. Jozef Hasko navrhol prerušiť rokovanie OZ,
nech je tu prítomný poslanec Ing. Ľuboš Tóth, chýba aj správa hlavného kontrolóra, v programe sa
píše o rokovaní jeho správy a poslanci ju nemajú, rokovanie OZ sa odročí na najbližší možný
termín, ktorý je v piatok 29.6.2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu s pokračovaním
podľa zostávajúcich bodov programu dnešného rokovania. Ďalej hovoril, že keď poslanec Ing.
Ľuboš Tóth pustí nahrávku, že ako obecný úrad bude riešiť prečíslovanie rozpočtových opatrení,
dokonca poslanci o tom komunikovali, že sa musí prerobiť rozpočtové opatrenie, Ing. Ivana
Knappová ich sama upozornila na to, že už bolo tretie rozpočtové opatrenie a ďalšie bude štvrté,
nakoniec sa o tom nerokuje, poslanec Ing. Ľuboš Tóth príde, nahrávku pustí. Ing. Ivana Knappová
ďalej hovorila, že pokiaľ sa zverejňujú zastupiteľstvá, mala by byť nahrávka hodnoverná so
zápisnicou, poslanec Bc. Jozef Hasko sa pýtal, že prečo potom nebola totožná s nahrávkou, prečo
nebola nahrávka dokončená, z akého dôvodu. Ing. Ivana Knappová odpovedala, že sa asi o tom
nerokovalo, nech doložia nahrávku. Poslanec Ervín Schmieger to ukončil, že príde poslanec Ing.
Ľuboš Tóth, budú sa musieť prečíslovať rozpočtové opatrenia, alebo ich urobiť nanovo, on príde
v piatok o sedemnástej, budú tam všetci, bude tam aj pán kontrolór, dúfa, že bude mať aj správu, on
nevie ako je to dohodnuté. Poslanec Juraj Čillík sa vyjadril, že je smiešne, že keď začali OZ
nahrávať poslanci, bolo povedané, že prečo na OZ diktafón poslanci dávajú, že čo si to dovoľujú
a teraz zrazu obecný úrad od nich pýta nahrávku. Poslanec Ervín Schmieger sa ďalej pýtal, že keď
príde p. Tóth a pustí tú nahrávku z notbooku, čo urobí obecný úrad, čo sa povie potom. Ing. Ivana
Knappová pokračovala, že ešte pred zverejnením nahrávky obecný úrad požiadal Ing. Ľuboša
Tótha, aby doručil nahrávku, ktorú má. Poslanec Ervín Schmieger povedal, aby sa nedávali poslanci
za zapisovateľov, keby tam boli sedeli pracovníčky, nemuselo sa teraz dohadovať, načo je potom
obecný úrad. Poslanec Bc. Jozef Hasko sa pýtal na margo posledného OZ, či je pani starostka
práceneschopná alebo čerpá dovolenku, Ing. Ivana Knappová odpovedala, že je práceneschopná,
ďalej pokračoval, že ako je možné, že sa vyjadruje k zápisnici z 30.05.2018, keď je PN, ako je to
možné, či úraduje, ak je PN, je tu na to pani zástupkyňa Hirjaková, ďalej sa pýtal, že kde je obecný
telefón, prečo má telefón počas PN, dokedy tento cirkus tu bude trvať, obecný úrad si robí, čo chce.
Zástupkyňa starostky odpovedala, že ten cirkus robia poslanci, vystupujú z pozície ako
vyšetrovatelia, policajti, samé direktívy. Ďalej sa poslanec Bc. Jozef Hasko pýtal, že ako je možné,
že p. starostka prijme niečo, keď je na PN. Zástupkyňa pokračovala, že je na PN, tiež má
vychádzky. Poslanci odpovedali, že počas PN starostka nemôže. Zástupkyňa ďalej pokračovala, že
nech si poslanci naštudujú zákon o obecnom zriadení, že keď tvrdia, že napr. musia sedieť
pracovníčky na OZ, musí tam byť zástupkyňa, OZ môže viesť hociktorý z poslancov, keď nie je
prítomná starostka alebo zástupkyňa. Poslanec Ervín Schmieger odpovedal, že to vedia, ale
zamestnankyňa nemá právo povedať, že to nebolo, že sa o tom nerokovalo, keď tu nesedela.
Zástupkyňa namietala, že sa tu už asi desaťkrát hovorilo, že bol vyzvaný Ing. Tóth, že prečo sa
k tomu stále poslanci vracajú. Poslanec Ervín Schmieger povedal, že p. Tóth, nahrávku pustí, a je
zvedavý, či sa pani starostka v rámci PN ospravedlní. Zástupkyňa reagovala, že nech sa potom
k tomu postavia, keď bude tá nahrávka prehratá a nie dookola sa točiť okolo toho a predniesla návrh
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje
prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že pokračovanie bude v piatok 29.6.2018
o 17.00 hodine.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Zástupkyňa starostky obce skonštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

V Ovčiarsku dňa 27.06.2018 o 19.16
Zapísala: Mária Isteníková

___________________

Overovatelia: Juraj Čillík, poslanec OZ

___________________

Bc. Jozef Hasko, poslanec OZ

___________________

Darina Ninisová
starostka obce

Overovatelia zápisnice p. Juraj Čillík a p. Bc. Jozef Hasko nepodpísali zápisnicu bez udania
dôvodu.
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