Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného
dňa 29.11.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania predložený starostom obce:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia
VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko k návrhu rozpočtu na rok 2020
6. Schválenie rozpočtu na rok 2020
7. Žiadosť spoločnosti DOXXbet, s.r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina o súhlas
s umiestnením hazardnej hry – stávkové hry
8. Žiadosť Občianskeho združenia Ovčiarsko zo dňa 15.10.2019
9. Zámer obce Ovčiarsko prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodov hodných
osobitného zreteľa časti parcely č. 577/1
10. Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Ovčiarsko
– úpravy a schválenie
11. Poplatky za prenájom hrobových miest na miestnom cintoríne v Ovčiarsku –
schválenie
12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2019 v kompetencii starostu obce
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 18.15 h starosta obce
Ovčiarsko Ervín Schmieger. Privítal poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce p. Rastislava
Lamoša. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné.
K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa poslanca Ľuboša Tótha a za overovateľov zápisnice určil
poslancov Moniku Habáňovú a Juraja Čillíka.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie
a) určenie poslanca Ľuboša Tótha za zapisovateľa
b) určenie poslancov Monika Habáňová a Juraj Čillík za overovateľov zápisnice.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ing. Peter Palko, PhD., Ľuboš Ballay
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger ko, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu rokovania a požiadal ich
o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 10. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ing. Peter Palko, PhD., Ľuboš Ballay
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Po schválení návrhu programu rokovania starosta požiadal poslancov o návrhy na doplnenie
alebo zmeny programu. Keďže zo strany poslancov OZ žiadne návrhy neboli, starosta ukončil
bod rokovania.
K bodu 4 – VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta otvoril bod rokovania a navrhol poslancom obce schváliť návrh VZN v znení,
v akom bol navrhnutý.
Po krátkej diskusii týkajúcej sa potreby úpravy miestnych daní a poplatkov starosta predniesol
návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje VZN č. 4/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ing. Peter Palko, PhD., Ľuboš Ballay
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko k návrhu rozpočtu na rok
2020
Starosta obce otvoril bod rokovania a požiadal hlavného kontrolóra o prednesenia stanoviska
k návrhu rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2020. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov OZ so
znením stanoviska a so záverom, že odporúča poslancom OZ schváliť návrh rozpočtu obce
Ovčiarsko na rok 2020 a prečítal návrh uznesenia. Následne starosta požiadal poslancov OZ o
hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce Ovčiarsko k návrhu rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Ing. Peter Palko, PhD., Ľuboš Ballay
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6 – Schválenie rozpočtu na rok 2020
Starosta obce otvoril bod rokovania a požiadal poslancov OZ o diskusiu k predloženému
návrhu rozpočtu na rok 2020.
Poslanec Ľuboš Ballay prišiel o 18:28.
Na začiatku diskusie starosta oboznámil poslancov OZ s doterajším čerpaním rozpočtu obce
za rok 2019, skonštatoval, že v priebehu roku 2019 obec investovala 74 376,26 € a napriek
tejto skutočnosti má v súčasnosti na účtoch vyššiu sumu ako na začiatku volebného obdobia.
Následne poďakoval všetkým poslancom aj občanom obce za pomoc a účasť na zveľaďovaní
obce. Ďalej informoval o skutočnosti, že predložený návrh rozpočtu obsahuje jeho vlastné
predstavy o ďalších aktivitách v obci a zdôraznil, že je otvorený návrhom poslancov OZ
v prípade, že sa v plnom rozsahu nezhodujú.
Po úvode prednesenom starostom pokračovala diskusia najmä k návrhu investičných aktivít
obce na rok 2020, kde starosta predniesol detailné informácie o rozsahu materiálu a prác
k navrhovaným sumám. Tu uviedol, že je možné riziko zvýšenia výdavkov pri rekonštrukcii
fasády KD z dôvodu potreby výmeny plechov na streche KD a plechov na oknách. Zároveň
doplnil, že by rád každý nasledujúci rok počas volebného obdobia pokračoval v rekonštrukcii
a opravách ciest na ďalších uliciach obce tak, aby sa do konca volebného obdobia stihlo čo
najviac.
Poslanec Jozef Hasko požiadal o informáciu k návrhu navýšenia výdavkov na mzdové
výdavky obce. Starosta odpovedal, že ide o navýšenie približne 10 tis. € na účely prijatia
zamestnanca pre potreby údržby obecného majetku.
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Poslanec Jozef Hasko navrhol zvýšenie sumy na štandardnú údržbu ciest z 2.000 € na 2.800 €.
Starosta nato odpovedal, že v súčasnosti nemá dôvod na zvýšenie tejto sumy, avšak ak by to
bolo potrebné, požiada poslancov OZ o navýšenie v priebehu roka.
Poslanec Jozef Hasko ďalej navrhol navýšenie položky na Kultúrne podujatia so zámerom
zvýšiť úroveň kultúrnych podujatí v nasledujúcom roku. Nasledovala krátka diskusia, pri
ktorej poslanec Rastislav Vršanský informoval o výške honorárov, ktoré požadovali umelci
keď sa pokúšal v priebehu posledného roka získavať ponuky. Starosta pokračoval s tým, že
dáva prednosť pokračovaniu aktivity poslancov a občanov obce pri organizovaní kultúrnych
podujatí. Po krátkej diskusii sa poslanci OZ zhodli na navýšení rozpočtu pre kultúrne akcie
z 2.500 € na 3.500 €.
Poslanec Jozef Hasko navrhol znížiť tempo investícií plánovaných na rok 2020 a presunúť
časť prostriedkov na urýchlené dokončenie budovy a okolia budovy na ihrisku. Starosta
odpovedal, že má v úmysle budovu na ihrisku uviesť v roku 2020 do takého stavu aby bola
užívateľná pre účely, na ktoré je určená. Ďalej povedal, že sa môže stať, že sa priority pri
investíciách v priebehu nasledujúceho roka zmenia a nemusia sa prostriedky čerpať v rozsahu
v akom sú navrhnuté. Z dôvodu snahy získať dotáciu pre obec by rád zachoval návrh na
rekonštrukciu parku 20 tis. €. Požiadal poslancov, aby schválili jeho návrh a v priebehu roka
je možné vykonať úpravy podľa skutočnej situácie.
Poslanec Jozef Hasko ďalej navrhol realizovať rozšírenie obecného rozhlasu. Starosta
odpovedal, že vie o obciach, kde majú realizované rozšírenie rozhlasu bezdrôtovým signálom,
avšak s častými poruchami. Navrhuje postupné rozširovanie podľa možností.
Zamestnankyňa obce doplnila, že prostriedky navrhované na archív zahŕňajú nákup skríň.
Doplnila, že v priebehu roka by si obec mohla objednať službu na evidenciu archivovaných
dokumentov. Prebehla diskusia o možnostiach úpravy priestorov v pivnici kostola a v budove
za materskou školou.
Starosta ďalej informoval o zámere umiestniť cintorínsky poriadok a o prípadnej kúpe
prístrešku pre zastávku autobusu na Lánoch.
Poslanec Jozef Hasko navrhol navýšenie výdavkov na údržbu verejného osvetlenia. Starosta
odpovedal, že pre potreby výmeny svietidiel už používa nové svietidlá, ktoré navrhol Jozef
Hasko a v prípade potreby navýšenia tejto položku požiada poslancov OZ o schválenie
v priebehu roka.
Poslankyňa Monika Habáňová navrhla so súhlasom ostatných prítomných poslancov zvýšenie
platu starostu o 60% pri súčasnom úväzku. Svoj návrh zdôvodnila aktivitou starostu obce.
Suma ročných výdavkov na plat starostu by sa v tomto prípade zvýšila o 13.236 €.
Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o
hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje návrh rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2020
s doplnením návrhov poslancov OZ:
- Zvýšenie položky ŠK 08.2.0, EK 637 002 zo sumy 2.500 € na 3.500 €,
- Zvýšenie výdavkov ŠK 04.5.1 EK 635 006 zo sumy 2.000 € na 2.500 €,
- Zvýšenie výdavkov na plat starostu ŠK 01.1.1 o 13.236 €,
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-

Zvýšenie odhadu príjmov 111 003 Výnos z dane z príjmov poukázaný US zo sumy
170.000 € na 181.000 €.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay
Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Ing. Peter Palko, PhD.
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7 – Žiadosť spoločnosti DOXXbet, s.r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina
o súhlas s umiestnením hazardnej hry – stávkové hry
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou spoločnosti DOXXbet, s.r.o. o súhlas
s umiestnením kurzových stávok.
Poslanec Peter Palko prišiel o 19:30.
Následne prebehla diskusia na tému vytvorenia VZN o prevádzkovaní hazardných hier na
území obce Ovčiarsko, ktoré nebolo zaradené do programu 10. zasadnutia OZ. Poslanec
Ľuboš Tóth v diskusii pripomenul, že nebolo jasne definované kto má upravený návrh VZN
pripraviť.
Na návrh poslanca Petra Palka sa OZ zhodlo na odložení prerokovania tohto bodu do doby
prijatia VZN o hazardných hrách. Poslanec Peter Palko súhlasil s návrhom aby pripravil
upravené znenie návrhu VZN o prevádzkovaní hazardných hier.
K bodu 8 – Žiadosť Občianskeho združenia Ovčiarsko zo dňa 15.10.2019
Starosta predniesol poslancom OZ informáciu o žiadosti Občianskeho združenia Ovčiarsko
o dotáciu vo výške 5.800 € na športové aktivity v obci. Doplnil, že táto dotácia nesmie byť
použitá na pokrytie mzdových výdavkov, ide výhradne o výdavky na účel funkčnosti
Občianskeho združenia.
Keďže k predloženej žiadosti neboli otázky ani pripomienky, starosta predniesol návrh
uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Ovčiarsko
zo dňa 15.10.2019.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9 – Zámer obce Ovčiarsko prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodov
hodných osobitného zreteľa časti parcely č. 577/1
Starosta otvoril bod rokovania a predniesol informáciu o návrhu prenajať obecný nehnuteľný
majetok, ktorý bol zverejnený na obecnej úradnej tabuli. Informoval o diskusii s poslancom
Petrom Palkom ohľadne návrhu doby prenájmu, kde poslanec Peter Palko navrhol skrátenie
obdobia nájmu z piatich rokov na dobu do konca súčasného volebného obdobia. Následne sa
poslanci OZ zhodli na skrátenie obdobia prenájmu do 31. 12. 2022. Poslanec Peter Palko
navrhol doplniť detaily o čase výkonu služby úpravy verejnej zelene do zmluvy podľa
termínov obecných osláv.
Po skončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o
hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje prenájom obecného nehnuteľného majetku
časti parcely č. 577/1 z dôvodov hodných osobitného zreteľa a poveruje starostu obce
o vypracovanie návrhu zmluvy o prenájme.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10 – Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
Ovčiarsko – úpravy a schválenie
Starosta predniesol návrh úpravy úhrad za krátkodobý prenájom majetku obce, pričom
zdôraznil potrebu chrániť majetok obce. Ďalej požiadal poslancov OZ, aby zvážili úpravu
poplatkov aj s ohľadom na účel využívania majetku obce a o to, či sa prenajíma majetok
občanom obce, alebo obyvateľom iných obcí. Po úvodnom vysvetlení dôvodov na úpravy
úhrad za krátkodobý prenájom starosta oboznámil poslancov s návrhom konkrétnych
poplatkov a s návrhom prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v Ovčiarsku.
V nasledujúcej diskusii poslanec Rastislav Vršanský navrhol vylúčenie poplatku za
zapožičanie riadu podľa bodu 5 pre obecné organizácie pri organizovaní kultúrnych podujatí.
Starosta ďalej požiadal o určenie časov na prenájom. Navrhol, aby sa majetok obce odovzdal
vždy do 42 hodín od prevzatia priestorov, aby sa predišlo sporom medzi užívateľmi pri
odovzdávaní priestorov. Požiadal poslancov, aby ho podporili v požiadavke na dodržiavanie
pravidiel odovzdávania priestorov.
Zamestnankyňa obecného úradu v diskusii pripomenula návrh na zákaz fajčenia v priestoroch
kultúrneho domu, s čím všetci prítomní prejavili súhlas.
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Po skončení diskusie požiadal starosta poslancov OZ o hlasovanie o návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje
a) úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Ovčiarsko
b) prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Ovčiarsku.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11 – Poplatky za prenájom hrobových miest na miestnom cintoríne v Ovčiarsku
– schválenie
Starosta otvoril bod rokovania a informoval poslancov OZ o skutočnosti, že navrhuje neznížiť
poplatok za hrobové miesta v obci, avšak navrhuje predĺžiť obdobie nájmu za rovnakú sumu.
Tento návrh zdôvodnil skutočnosťou, že podľa prieskumu, ktorý si urobil v okolitých obciach
má v súčasnosti Ovčiarsko najdrahšie poplatky za hrobové miesta.
Poslanec Jozef Hasko navrhol zachovať výšku poplatkov pre cudzích občanov, ktorí nebývajú
v Ovčiarsku. Po tomto návrhu prebehla krátka diskusia, ktorej výsledkom bol návrh starostu
upraviť poplatok pre cudzích občanov tak, že sa poplatok bude platiť v rovnakej výške na
dlhšie obdobie. Návrh upraveného oznamu o výške poplatkov za nájom hrobových miest je
prílohou k zápisnici.
Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje poplatky za prenájom hrobových miest na
miestnom cintoríne v Ovčiarsku od 01.01.2020.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2019 v kompetencii starostu
obce
Starosta obce otvoril bod rokovania a poprosil zamestnankyňu obce o prednesenie informácie
o položkách rozpočtového opatrenia v kompetencii starostu obce, ktorým nedošlo k zmenám
v celkovom prebytku rozpočtu obce, len k presunom medzi položkami rozpočtu.
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Po skončení informovania a krátkej diskusie predniesol starosta návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2019
v kompetencii starostu obce.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 0 poslancov
Hlasovali za (menovite):
7 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Rastislav Vršanský, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13 – Rôzne
K bodu rôzne starosta predniesol informácie o:
- požiadavke k návrhu na schválenie územného plánu. Požiadal poslancov OZ
o rozhodnutie, či schvália existujúci návrh územného plánu, alebo majú rozhodnúť
o zrušení terajšieho návrhu územného plánu aby sa mohol začať obstarávať nový
územný plán obce,
- o priebehu výberového konania pre kamerový systém a o zatiaľ obdržaných ponukách,
Poslanec Rastislav Vršanský odišiel o 20:50.
-

-

o termíne Obecného plesu dňa 18. januára 2020 a dohodnutí prípravných prác,
o potrebe výberu farby na krytinu strechy pre budovu na ihrisku. Poslanci OZ navrhli
tmavo hnedú,
o plánovaní výletu do Poľska dňa 7.12.2019. Odchod autobusov spred obecného úradu
o 5:30. Starosta informoval o uzavretí poistky pre tento výlet. Požiadal poslancov OZ
o pomoc pri kúpe a príprave občerstvenia,
o príprave kultúrnej akcie Mikuláš pre deti dňa 8.12.2019,
o vybudovaní cesty na ulici Pod hájom, asfaltový povrch vyšiel na dĺžku o 57 m viac
ako sa predpokladalo. Poďakoval za spoluprácu a pomoc občanom, ktorí pomáhali
s vybudovaním žľabov a pochválil zhotoviteľov cesty.

Po vyčerpaní náplne k tomuto bodu rokovania starosta predniesol návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce
Ovčiarsko.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
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Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14 – Interpelácie poslancov
Starosta otvoril bod rokovania a požiadal poslancov o prednesenie ich otázok.
Poslanec Bc. Jozef Hasko sa pýtal, či sa ide riešiť územný plán a aké sú možnosti. Starosta
vysvetlil, že ak poslanci OZ rozhodnú o neschválení existujúceho návrhu územného plánu,
môže začať obstarávanie nového územného plánu.
Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce
Ovčiarsko.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec – Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov – Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth, Monika Habáňová, Juraj
Čillík, Ľuboš Ballay, Ing. Peter Palko, PhD.
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15 - Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie
OZ bolo ukončené o 22:05 h.
V Ovčiarsku, 29.11.2019
Zapísal: Ľuboš Tóth

Ervín Schmieger
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Monika Habáňová

________________________

Juraj Čillík

________________________
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