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Zápisnica 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného  

dňa 19.12.2019 

 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu rokovania predložený starostom obce: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

4. Zrušenie uznesenia č. 7/2017 

5. Zrušenie zmluvy s doterajšími spracovateľmi návrhu územného plánu 

6. Informácie o návrhu spracovania územného plánu 

7. Zrušenie uznesenia č. 35/2011 „VZN č. 3/2011 – Prevádzkový poriadok KD“ 

8. Prerokovanie platu starostu obce Ovčiarsko 

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019 v kompetencii starostu obce 

10. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 15/2019 

11. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

12. Rôzne 

13. Interpelácie poslancov 

14. Záver 

 

K bodu 1 -   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko otvoril o 17.15 h starosta obce 

Ovčiarsko Ervín Schmieger. Privítal poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce p. Rastislava 

Lamoša. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci a zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Starosta obce určil za zapisovateľa starostu Ervína Schmiegera a za overovateľov zápisnice 

určil poslancov Rastislava Vršanského a Petra Palka. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie 

a) určenie starostu Ervína Schmiegera za zapisovateľa 

b) určenie poslancov Rastislav Vršanský a Peter Palko za overovateľov zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci –Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD. 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci –  Ľuboš Ballay, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD. 

                proti (menovite):   0 poslancov 
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                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 3 – Schválenie návrhu programu  zasadnutia 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia a o skutočnosti, že 

návrh rokovania OZ bol upravený, pričom bol na návrh poslankyne OZ Moniky Habáňovej 

doplnený bod č. 8 Prerokovanie platu starostu obce Ovčiarsko a ostatné body boli prečíslované. 

Po prednesení návrhu programu zasadnutia požiadal starosta obce o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 11. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Ovčiarsko s doplneným bodom č. 8. Prerokovanie platu starostu Obce 

Ovčiarsko a následné prečíslovanie bodov programu rokovania. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci –Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD. 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci –  Ľuboš Ballay, Ing. Ľuboš Tóth, Bc. Jozef Hasko 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD. 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Bc. Jozef Hasko prišiel o 17:20 
 

K bodu 4 – Zrušenie uznesenia č. 7/2017 
 

Starosta otvoril bod rokovania a uviedol, že ide o uznesenie, ktorým bolo schválené zadanie pre 

návrh územného plánu. Poslancov OZ informoval, že ide o súčasť postupu pre obstarávanie 

nového návrhu územného plánu. 

 

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko ruší Uznesenie  č. 7/2017 a  8/2017 „Schválenie 

Zadania pre Územný plán Obce Ovčiarsko“ zo dňa 09.01.2017. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov –Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci –  Ľuboš Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Bc. Jozef 

Hasko 

                proti (menovite):   1 poslanec - Ing. Peter Palko, PhD. 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 5 – Zrušenie zmluvy s doterajšími spracovateľmi návrhu územného plánu 
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Starosta obce otvoril bod rokovania, predniesol informáciu o potrebe obstarávať nový návrh 

územného plánu keďže predchádzajúci návrh územného plánu nebol v minulom volebnom 

období schválený obecným zastupiteľstvom a je potrebné vykonať všetky kroky pre zrušenie 

predchádzajúceho návrhu a následne začať s obstarávaním nového návrhu územného plánu. 

 

Poslanec Peter Palko upozornil na skutočnosť, že pri obstarávaní nového návrhu územného 

plánu obec doposiaľ vynaložila 14 tis. € a z odhadu p. Barčiaka, ktorý sa zúčastnil pracovného 

stretnutia dňa 9.12.2019 vyplynulo, že celkové náklady pre obec dosiahnuť až 40 tis. €. Starosta 

odpovedal, že ide o hrubý odhad a skutočné náklady na obstarávanie nového návrhu územného 

plánu vyplynú až z nového verejného obstarávania. Poukázal aj na skutočnosť, že návrh 

územného plánu pripravený v predchádzajúcom volebnom období nie je v prospech obce 

a nesúhlasí s ním ani väčšina poslancov OZ v súčasnom volebnom období. Zároveň navrhol, 

že pri pripravovaní nového návrhu územného plánu budú prebiehať stretnutia, na ktorých sa 

zapíšu presné informácie o tom, ako má návrh územného plánu vyzerať a prítomní poslanci OZ 

podpíšu zápisnice z týchto stretnutí. 

 

Následne starosta prečítal návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie o zrušení zmlúv s 

doterajšími spracovateľmi návrhu územného plánu: 

- Mandátna zmluva č. 05/2014 zo dňa 22.06.2015 

- Zmluva o dielo č. 724/2015 zo dňa 16.12.2015 pre vypracovanie Územného plánu obce 

Ovčiarsko podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov –Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci –  Ľuboš Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Bc. Jozef 

Hasko 

                proti (menovite):   1 poslanec - Ing. Peter Palko, PhD. 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 6 – Informácie o návrhu spracovania územného plánu 
 

Starosta otvoril bod rokovania a informoval poslancov OZ o návrhu začať obstarávanie nového 

návrhu územného plánu. Predniesol svoj názor, že je potrebné dedinu sceľovať a nie rozdeľovať 

a že sám nemá žiadne záujmy o presadzovaní začlenenia jednotlivých pozemkov. Poukázal sa 

skutočnosť, že už je obec rozdelená lokalitou pri Bitarovej a že uprednostňuje stavanie 

infraštruktúry súvisle od existujúcich zastavaných lokalít a nie do vzdialených lokalít, keďže 

obec nemá dostatok prostriedkov na výstavbu infraštruktúry do vzdialených lokalít. Zároveň 

informoval, že už dostal návrh od niektorých majiteľov pozemkov pri lokalite Lány aby obec 

prevzala pozemky pod nové cesty a tieto cesty a infraštruktúru vybudovala, avšak doplnil, že 

na tak vysokú investíciu obec nemá a návratnosť takejto investície len z prírastku podielových 

daní je veľmi dlhá. 

 

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o 

hlasovanie: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie o návrhu spracovania 

územného plánu. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci –  Ľuboš Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Bc. Jozef 

Hasko, Ing. Peter Palko, PhD. 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 7 – Zrušenie uznesenia č. 35/2011 „VZN č. 3/2011 – prevádzkový poriadok KD“ 
 

Starosta obce oboznámil poslancov so skutočnosťou, že síce bol schválený nový prevádzkový 

poriadok KD, avšak nebol zrušený predchádzajúci prevádzkový poriadok a preto zaradil tento 

bod do dnešného zasadnutia OZ. Následne požiadal poslancov OZ o hlasovanie o nasledujúcom 

návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko ruší uznesenie č. 35/2011 „VZN č. 3/2011 – 

prevádzkový poriadok KD“ zo dňa 19.02.2011. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci –  Ľuboš Ballay, Ing. Ľuboš Tóth 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Ing. Ľuboš Tóth prišiel o 18:15 
 

K bodu 8 – Prerokovanie platu starostu Obce Ovčiarsko 
 

Starosta otvoril bod rokovania a odovzdal slovo poslancovi Ľubošovi Tóthovi. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth predniesol informáciu o odmeňovaní starostov a pripomenul skutočnosť, 

že starosta Obce Ovčiarsko Ervín Schmieger má v súčasnosti len 70% úväzok. Predniesol návrh 

na zvýšenie platu starostu o 60%, čo je podľa platnej legislatívy najvyššie možné zvýšenie platu 

starostu. Svoj návrh zdôvodnil skutočnosťou, že starosta je v súčasnom volebnom období plne 

k dispozícii občanom a na rozsah prác, ktoré boli v priebehu prvého roku tohto volebného 

obdobia v obci vykonané. Na záver skonštatoval, že v prvom roku súčasného volebného 

obdobia sa v obci dosiahlo viac ako sám očakával. 

 

Starosta doplnil informáciu o predpokladanom navýšení príjmov obce z podielových daní 

v budúcom roku na základe oznámenia z Ministerstva financií SR. 
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Do diskusie sa následne zapojil poslanec Peter Palko, ktorý sa vyjadril, že nie je proti zvýšeniu 

platu starostu, avšak považuje návrh na zvýšenie platu o 60% za príliš vysoký. Poslanec Jozef 

Hasko súhlasil s vyjadrením poslanca Petra Palka a tiež požiadal o zváženie, či je vhodné zvýšiť 

plat starostu tak výrazne. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth reagoval argumentom, že zvýšenie platu o 60% je potrebné vnímať 

v porovnaní s plným úväzkom starostu a vysvetlil, že ak by sa porovnával nový plat starostu 

Ovčiarska, ktorý má úväzok 70%, tak plat starostu Ovčiarska s maximálne možným zvýšením 

podľa jeho návrhu bude len o 12% vyšší ako plat starostu v inej podobnej obci s úväzkom 

100%.  

 

Poslanci Rastislav Vršanský a Juraj Čillík sa vyjadrili, že starosta pracuje v obci naplno, určite 

viac ako 100% bežného úväzku a že si zaslúži takto zvýšený plat. 

 

Poslankyňa Monika Habáňová poukázala na skutočnosť, že starosta Ovčiarska Ervín 

Schmieger dosiahol pre obec okrem vykonaných prác na zveľadení obce aj veľké úspory, keďže 

pri nákupoch pre obec sa snaží dosahovať minimálne ceny. 

 

Poslanec Jozef Hasko navrhol možnosť zvýšenia úväzku starostu aby sa zvýšenie mzdy nejavilo 

tak vysoké. Na tento návrh starosta reagoval, že náklady obce na 100% úväzok a následné 

zvyšovanie platu starostu by mohli v konečnom dôsledku byť vyššie ako pri súčasnom návrhu. 

Zároveň sa vyjadril, že sám uprednostňuje nižší pracovný úväzok. 

 

Poslanec Peter Palko ďalej argumentoval, že obec pod vedením starostu Ervína Schmiegera 

zatiaľ nezískala žiadne prostriedky z eurofondov. 

 

Starosta Ervín Schmeger reagoval, že sám nemá záujem angažovať obec v získavaní 

prostriedkov z eurofondov pokiaľ sa vyžadujú investície obce vopred. Poukázal na to, že v obci 

Bitarová už investovali do projektov a dokumentácie pre získanie eurofondov asi 14 tis. €, 

pričom nezískali žiadnu dotáciu. Uviedol, že sa bude uchádzať o príspevky pokiaľ nebudú 

potrebné investície obce vopred a s neistým výsledkom. Zároveň informoval o skutočnosti, že 

v roku 2019 bolo v obci Ovčiarsko preinvestovaných celkovo približne 120 tis. €. Ďalej 

uviedol, že je to najmä vďaka podpore mnohých občanov a poslancov OZ pri zveľaďovaní obce 

a vďaka hľadaniu čo najnižších cien pri obstarávaniach v prospech obce. Zároveň pripomenul, 

že bývalá starostka požiadala sama o zvýšenie platu hneď po začiatku volebného obdobia bez 

preukázania významných aktivít v prospech obce. 

 

Poslanec Ľuboš Tóth sa vyjadril, že navrhol maximálne možné navýšenie platu starostu pri 

súčasnom úväzku najmä preto, aby sa dosiahlo také zvýšenie platu starostu, ktoré prevýši plat 

starostu, ktorý nič nerobí a má 100% úväzok. Zopakoval, že v porovnaní s takýmto starostom 

bude plat starostu Ovčiarska len o 12% vyšší. Zároveň uviedol, že chcel predísť diskusii o pár 

percentách, keďže rozdiely sú len o desiatky € a sám by sa necítil dobre, ak by takáto diskusia 

prebiehala o návrhu jeho mzdy. 

 

Starosta Ervín Schmieger ďalej v diskusii doplnil, že pri organizovaní obecných brigád 

nevyužíva reprezentačný účet, ktorý má k dispozícii aby nevyvolával zbytočné diskusie a že 

nakupuje občerstvenie z vlastných peňazí, pretože si všetkých, ktorí prídu pomôcť váži a je im 

za ich pomoc vďačný.  
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Poslanec Jozef Hasko po predchádzajúcej diskusii vyjadril súhlas s návrhom na zvýšenie platu 

starostu o 60% pri súčasnom úväzku 70%. 

 

Na záver diskusie starosta uviedol, že nemá v úmysle žiadať o zvýšenie pracovného úväzku vo 

funkcii starostu. 

 

Po skončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o 

hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko prerokovalo plat starostu obce Ovčiarsko a plat sa 

zvyšuje o 60% v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec –  Ľuboš Ballay 

Hlasovali za (menovite):              5 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Bc. Jozef 

Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   1 poslanec - Ing. Peter Palko, PhD. 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019 v kompetencii starostu 

obce 
 

Starosta obce otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ so zmenou rozpočtu obce v jeho 

kompetencii. K tomuto bodu sa nikto z poslancov OZ neprihlásil do diskusie a starosta 

predniesol návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 14/2019 

v kompetencii starostu obce. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec –  Ľuboš Ballay 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10 – Schválenie rozpočtového opatrenia č, 15/2019 
 

Starosta obce otvoril bod rokovania a oboznámil poslancov OZ s návrhom rozpočtového 

opatrenia č. 15/2019. 

 

Poslanec Jozef Hasko požiadal o informáciu k návrhu na zvýšene výdavkov vo výške 1.000 € 

na Kultúrne služby – všeobecný materiál. Starosta odpovedal, že má záujem o nákup výbavy 

kuchyne v KD, pričom ide najmä o doplnenie tanierov a pohárov tak, aby mohla byť obslúžená 
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maximálna kapacita sály KD. Poslanci súhlasili s takýmto návrhom a doplnili, že by bolo 

vhodné mať aj rezervu navyše pre prípad rozbitia. 

 

Po skončení diskusie požiadal starosta poslancov OZ o hlasovanie o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 15/2019. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec –  Ľuboš Ballay 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 11 – Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 
 

Starosta otvoril bod rokovania a odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi obce Rastislavovi 

Lamošovi. 

 

Hlavný kontrolór informoval poslancov OZ o priebehu kontrolnej činnosti a poďakoval sa 

obecnému úradu za trvalú ústretovosť a spoluprácu. K prednesenému návrhu kontrolnej 

činnosti na prvý polrok roku 2020 doplnil, že on aj obecný úrad sú otvorení akýmkoľvek 

otázkam alebo požiadavkám poslancov OZ na vykonanie ďalších kontrol. Starosta obce sa 

vyjadril, že je tiež pripravený spolupracovať v prípade, že ktorýkoľvek z poslancov OZ bude 

mať otázky alebo žiadať o vykonanie špecifickej kontroly. K bodu rokovania neprebehla ďalšia 

diskusia a starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Obce Ovčiarsko na 1. polrok 2020. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 1 poslanec –  Ľuboš Ballay 

Hlasovali za (menovite):              6 poslancov – Monika Habáňová, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter 

Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 12 – Rôzne 
 

Starosta obce otvoril bod rokovania a predniesol informácie o nasledujúcich témach: 

- opakovaná žiadosť DOXXbet o súhlas s umiestnením kurzových stávok, 

- žiadosť p. Pončáka o odkúpenie pozemku 129 m2, 

- informácie o stave rekonštrukcie  kultúrneho domu,  

- dohoda o organizovaní plesu, 

- informácie o príprave fašiangov, 
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- informácie o žiadosti p. Žilinčíka o súhlas s výstavbou ďalšieho domu, 

- informácie o potrebe úpravy VZN na používanie asfaltových ciest v obci, návrh na 

spoplatnenie prejazdov za 1 vozidlo nad 12 ton, 

- informácia o uchádzačke o zamestnanie v obci, p. Sláviková, na základe 

predchádzajúceho súhlasu OZ má starosta záujem o novú zamestnankyňu, 

- informácie o ohňostroji  na nový rok 1.1.2020, príprava občerstvenia pre účastníkov, 

- informácie o priebehu prác na Viacúčelovej budove OFK. 

 

Poslanec Juraj Čillík odišiel o 19:02 

Poslankyňa Monika Habáňová odišla o 19:30 

Obaja poslanci OZ informovali starostu vopred o potrebe odísť zo zasadnutia OZ v danom čase 

z osobných dôvodov. 

 

Po skončení informovania a krátkej diskusie predniesol starosta návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Rastislav Vršanský, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. 

Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci –  Ľuboš Ballay, Monika Habáňová, Juraj Čillík 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Rastislav Vršanský, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. 

Ľuboš Tóth 

                proti (menovite):   0 poslancov 

                zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 13 – Interpelácie poslancov 
 

Starosta otvoril bod zasadnutia OZ a na začiatku tohto bodu predniesol poslancom OZ žiadosť 

o vyjadrenie súhlasu ku konečnej úprave rozpočtu obce tak, aby k poslednému dňu roka 

nedošlo k prečerpaniu niektorej z položiek rozpočtu obce. Svoju žiadosť vysvetlil možnosťou 

vzniku drobných rozdielov medzi schváleným rozpočtom a skutočnými výdavkami obce do 

konca kalendárneho roka. Poslanci OZ vyjadrili súhlasné stanovisko k tejto žiadosti. 

 

Poslanec Jozef Hasko navrhol zvážiť možnosť schválenia úpravy rozpočtu obce v roku 2020 

tak, aby sa mohol odkúpiť pozemok p. Mikulíka susediaci s obecným ihriskom. Svoj návrh 

zdôvodnil možnosťou vytvorenia súvislého pozemku v okolí ihriska. Starosta vyjadril súhlas 

s takýmto návrhom, pričom informoval poslancov OZ aj o skutočnosti, že p. Mikulík svoj 

pozemok nekosí a už bol aj oboznámený o pokute. Zároveň informoval poslancov OZ, že p. 

Mikulík v súčasnosti žiada za predaj svojho pozemku sumu okolo 50 tis. €, pričom za vhodnú 

kúpnu cenu on sám považuje sumu približne 20 tis. € a z tohto dôvodu navrhuje pozemok 

v súčasnosti nekupovať a počkať na prípadné zníženie ceny zo strany súčasného majiteľa. 

 

Poslanec Jozef Hasko navrhol zlepšiť vybavenosť MŠ, obliečky, plachty, výbava kuchyne, a 

podobne. Starosta súhlasil a doplnil, že navrhuje zvýšiť kapacitu MŠ o tri deti zmenou 

situovania kuchyne a riaditeľne a v súvislosti s tým by došlo k vybudovaniu novej kuchyne. 

Tento zámer však má v úmysle dôslednejšie prediskutovať s poslancami tak, aby sa mohol 

realizovať cez letné prázdniny. Starosta zároveň vyjadril pochvalu a vďačnosť za aktivitu a 

činnosť zamestnankýň MŠ. 
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Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh uznesenia na hlasovanie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko 

a) berie na vedomie interpelácie poslancov OZ obce Ovčiarsko, 

b) schvaľuje pre starostu obce možnosť upraviť rozpočet obce ku koncu rozpočtového 

roka tak, aby neboli prekročené jednotlivé položky štatistickej a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní poslanci (menovite): 4 poslanci – Rastislav Vršanský, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. 

Ľuboš Tóth 

Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci –  Ľuboš Ballay, Monika Habáňová, Juraj Čillík 

Hlasovali za (menovite):              4 poslanci – Rastislav Vršanský, Ing. Peter Palko, PhD., Bc. Jozef Hasko, Ing. 

Ľuboš Tóth 

                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 20:50 h. 

 

V Ovčiarsku, 19.12.2019 

 

Zapísal: Ervín Schmieger 

 

 

             Ervín Schmieger 

             starosta obce                                                               

 

 

Overovatelia zápisnice: Rastislav Vršanský  ________________________ 

 

    Ing. Peter Palko, PhD.  ________________________ 


