Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko, konaného
dňa 24. 1. 2020
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. Schválenie sociálnej výpomoci finančných prostriedkov vo výške 3 000,- €
5. Schválenie VZN č. 1/2020 o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Ovčiarsko
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 16/2019 v kompetencii starostu obce
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. 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, skonštatoval, že sú prítomní štyria
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 Juraja Čillíka a Petra Palka.
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 Juraj Čillík a Peter Palko za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3 – Schválenie návrhu programu zasadnutia
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Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia. Po prednesení
návrhu programu zasadnutia požiadal starosta obce o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje navrhnutý program 12. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4 – Schválenie sociálnej výpomoci finančných prostriedkov vo výške 3 000,- €
Starosta otvoril bod rokovania a uviedol, že ide o povinnosť obce vyplývajúcu z § 27 štatútu
obce. Poslancov OZ informoval o skutočnosti, že má v úmysle poskytovať finančné
prostriedky postupne v sume 250 € mesačne na čiastočné vykrytie nákladov domácnosti po
tragickej udalosti.
Hlavný kontrolór prišiel o 17:25.
Následne požiadal starosta poslancov OZ o diskusiu.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje sociálnu výpomoc finančných prostriedkov
vo výške 3 000,- € vo forme mesačných platieb vo výške 250 € mesačne na účet p. Mariany
Hudecovej. Prvá platba bude vykonaná v januári 2020.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5 – Schválenie VZN č. 1/2020 o prevádzkovaní hazardných hier na území obce
Ovčiarsko
Starosta obce otvoril bod rokovania a požiadal poslancov OZ o diskusiu.
Poslanec Peter Palko uviedol, že jeho názor sa nezmenil a trvá na pôvodnom znení návrhu
VZN (Pozn. návrhu VZN sa nesmie herňa umiestniť vo vzdialenosti menej ako 200 m od
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zariadení vymenovaných v zákone o hazardných hrách, v podmienkach obce Ovčiarsko ide
najmä o MŠ.) a poukázal na skutočnosť, že ak sa vylúči z návrhu VZN vzdialenosť od
školských zariadení, tak ani nemá zmysel sa pritom odkazovať na zákon o hazardných hrách.
Poslanec Ľuboš Tóth informoval, že pripravil a rozoslal návrh na úpravu znenia zverejneného
VZN, pričom upravil znenie § 3 tak, že na území obce Ovčiarsko bude povolená možnosť
prevádzkovať len lotériové hry, charitatívne lotérie a stávkové hry, pričom navrhuje vylúčiť
odseky § 3 týkajúce sa určenia vzdialeností od školských zariadení vzhľadom na skutočnosť,
že objekty, v ktorých môže byť tento typ hier prevádzkovaný sú v blízkosti MŠ. Zároveň
informoval, že navrhuje vylúčiť časť vety v § 4 návrhu uznesenia, keďže v obci petícia na túto
tému nebola. Argumentoval najmä skutočnosťou, že sú obci ľudia, ktorí si žiadajú možnosť
zadávať stávky na športové podujatia v Bare u Peti a Mati, čo by bolo požiadavkou na
minimálnu vzdialenosť od MŠ znemožnené, poukázal na príklad neúspešnej prohibície, kde
sa tiež konal pokus ľuďom zakázať nejaké konanie a že podľa jeho názoru už v krajine ako
takej existuje tak veľa regulácií, že pre bežného človeka je prakticky nemožné neporušiť
nejaký zákon. Poslanec Peter Palko s týmto prirovnaním nesúhlasil.
Ďalej prebehla diskusia, v ktorej prednášali argumenty najmä poslanci Peter Palko a Ľuboš
Tóth, pričom diskutovali najmä o zákaze hazardných hier v Nitre a o tombolách na obecných
zábavách. Na konci diskusie poslanec Peter Palko potvrdil, že jeho názor sa nezmenil.
Poslanec Rastislav Vršanský prišiel o 17:45.
Následne starosta prečítal návrh uznesenia a požiadal poslancov OZ o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje VZN č. 1/2020 o prevádzkovaní
hazardných hier na území obce Ovčiarsko v znení pozmeňujúcich návrhov poslanca Ing.
Ľuboša Tótha.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Peter
Palko, PhD., Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 2 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Rastislav Vršanský, Ing. Ľuboš
Tóth
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 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 16/2019 v kompetencii starostu obce
Starosta obce otvoril bod rokovania a predniesol informáciu o drobných úpravách rozpočtu na
konci roku, pričom došlo iba k presunu prostriedkov medzi položkami v rozsahu 51 €. Po
prednesení informácie prebehla krátka diskusia a následne starosta predniesol návrh uznesenia
a požiadal poslancov OZ o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 16/2019
v kompetencii starostu obce.
Hlasovanie:
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Prítomní poslanci (menovite):

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

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia a prezentoval
informácie k jednotlivým úpravám.
Starosta informoval o skutočnosti, že sa konalo stretnutie starostov okolitých obcí, na ktorom
sa dohodlo, že obce budú hľadať vhodný spôsob kompenzácie pre rodičov žiakov z obcí
Brezany, Bitarová a Ovčiarsko, ktorí sa cítia byť znevýhodnení obcou Hôrky ako
zriaďovateľom školy vo výške poplatkov za školský klub (školskú družinu). Predniesol návrh
vyčleniť finančné prostriedky na rok 2020 vo výške 1.200 € na dorovnanie tohto rozdielu ako
transfer pre Klub detí v ZŠ s MŠ Hôrky. Zároveň poskytol vysvetlenie, že obec Hôrky
investuje vlastné prostriedky do rozvoja MŠ a ZŠ a obec Hôrky vytvorila nové pravidlá
úhrada za školský klub bez predchádzajúcej komunikácie s ostatnými obcami.
Po krátkej diskusii k návrhu rozpočtového opatrenia starosta požiadal poslancov OZ
o hlasovanie o nasledujúcom návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

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

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8 – Rôzne
Starosta obce otvoril bod rokovania a odovzdal slovo p. Pončákovi, ktorý predniesol
poslancom OZ informáciu o záujme odkúpiť časť pozemku parcelné č. 577/1 o výmere 129
m2 patriaci obci a vysvetlil zámer využívania tohto pozemku za účelom podnikateľskej
činnosti.
Starosta požiadal p. Pončáka o informáciu, aká je pre neho ďalšia možná alternatíva ohľadne
prenájmu tohto pozemku. Ďalej pokračovala diskusia ohľadne možnosti prenájmu tohto
pozemku na obdobie dlhšie ako je súčasné volebné obdobie, pričom poslanci prejavili
porozumenie tomu, že nájomná zmluva pozemku na obdobie kratšie ako 3 roky nie je vhodná
v prípade, že nájomca má záujem na pozemku obce vykonať vlastnú investíciu
s podnikateľským zámerom. Poslanci OZ a p. Pončák sa zhodli na možnosti pokračovať
4

v komunikácii o možnosti dlhodobého prenájmu obecného pozemku za obojstranne
prijateľných podmienok, prípadne, na základe návrhu poslanca Ľuboša Tótha o možnosti
ponúknuť možnosť kúpy časti obecného pozemku p. č. 577/1 aj ostatným majiteľom
priľahlých pozemkov aby obci nezostal necelistvý pozemok a zároveň sa predišlo
podozreniam o zvýhodňovaní jednotlivcov. Predbežne boli dohodnuté podmienky, ktoré budú
predmetom obojstranného uváženia a preverenia súladu s možnosťami, doba prenájmu 10
a viac rokov s predpokladanou úhradou nájomného vo výške 300 € ročne.
Po ukončení diskusie s p. Pončákom starosta predniesol informácie o nasledujúcich témach:
- investičný zámer IBV na Zelenej stráni, parcela č. 495/3, požiadal poslancov OZ
o spoluprácu pri formulovaní podmienok k súhlasu obce s týmto investičným
zámerom,
- priebeh prípravy návrhu zámeny pozemku s investorom Ideálne domy – IBV Slnečná
stráň,
- informácia o novom verejnom obstarávaní pre kamerový systém v obci, starosta
požiadal poslancov OZ o pomoc pri získavaní ponúk,
- príprava informačných vitrín na cintoríne,
- informácia o príprave Fašiangov,
- návrh na zrušenie plesu v prípade, že by bol počet hostí menej ako 80,
- informácia o povinnosti vrátiť dotáciu na spracovanie územného plánu vo výške
4 tis. € platobnej agentúre v Nitre, ktorá dotáciu poskytla, pričom sa starosta spýtal
poslanca Petra Palka, či súhlasí s návrhom viesť spor voči bývalej starostke o náhradu
škody, pretože v takom prípade bude potrebovať schválenie prostriedkov na právne
služby. Následne prebehla diskusia o možnosti dosiahnutia náhrady škody, ktorá
mohla obci vzniknúť. Po diskusii sa väčšina poslancov vyjadrila, že súhlasí s týmto
návrhom. Poslanec Peter Palko sa vyjadril, že s týmto návrhom nesúhlasí
a poznamenal, že podľa jeho názoru je za to zodpovedné aj predchádzajúce obecné
zastupiteľstvo. Po ďalšej diskusii, pri ktorej sa apelovalo najmä na povinnosť starostu
vymáhať škodu v prípade že bola obci spôsobená poslanec Peter Palko uviedol, že sa
cíti byť zodpovedný len za súčasné volebné obdobie, nesúhlasí s vytvorením nového
územného plánu, ktorý nás podľa jeho názoru, ktorý vychádza zo stretnutia
s p. Barčiakom má stáť 40 tis. € a nesúhlasí s tým, aby sa konali kroky voči bývalej
starostke. Po priamej otázke, či nesúhlasí s oslovením právnika na zistenie, či je
možné dosiahnuť pre obec náhradu škody za podmienky že vznikla obci škoda
nesprávnym konaním odpovedal, že sa k tomu nevyjadruje.
- reakcia na tvrdenie poslanca Petra Palka z 11. zasadnutia OZ, že obec doposiaľ
nezískala žiadne dotácie
o získanie dotácie 11.792 € na zamestnancov obce,
o získanie niekoľkých darov, medzi ktorými bol aj materiálny dar poslanca OZ
Petra Palka v hodnote 570 € v podobe železa použitého pri stavbe novej
budovy na ihrisku, za čo mu opakovane poďakoval, dar od Pavla Hofericu pri
úprave obecnej cesty Pod Hájom, za ktorý tiež poďakoval,
o získanie grantu 10 tis. € na podporenie výstavby na ihrisku, pričom doplnil, že
hodnota budovy na ihrisku v súčasnom stave podľa existujúceho rozpočtu
z minulého volebného obdobia je 94 tis. €, pričom doposiaľ obec vynaložila
sumu 31,7 tis. €,
o opakovane poďakoval občanom, ktorí sú pri prácach v obci nápomocní, či už
na ihrisku alebo pri iných aktivitách v obci a poukázal, že to je ďalší grant,
ktorý je ťažké oceniť,
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o poukázal na skutočnosť, že konaním predchádzajúcej starostky obec prišla
o grant takmer 97 tis. €, ktorým sa bývalá starostka chválila vo volebných
letákoch, pričom aj tu plánuje obec ušetriť nemalé prostriedky.
-

-

prehľad žiadostí o dotácie za doterajšie obdobie, v ktorých obec nebola úspešná
opakoval, že sa zúčastňuje výziev, ktoré nevyžadujú predchádzajúce investície zo
strany obce aby nezaťažoval obec nákladmi, ktoré nie sú návratné,
zámer pokračovania rekonštrukcie budovy KD, výmena svetlíkov zasadačky OÚ,
výmena vstupných dverí OÚ a podobne, pričom poukázal na skutočnosť, že
s pokračujúcou rekonštrukciou bude klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie čistoty
v okolí KD,
pokračovanie sporu s p. Páterovou ohľadne RD, ktorý je postavený čiastočne na
pozemku obce Ovčiarsko a vykonaných právnych krokoch,
o možnosti vytvorenia oddychovej zóny pri ulici Pod Hájom,
zámer vybudovať chodník na ihrisko,
zámer vyrezať topole pri družstve, ktoré zasahujú do ochranného pásma cesty,
informácia o ponuke leteckých fotografií obce,
stav rekonštrukcie sály KD, uvedenie kamerového systému v sále KD do prevádzky so
zámerom ochrany majetku obce,
poďakoval sa p. Jánovi Haskovi za udržiavanie poriadku pri kontajneroch na
separovaný odpad na konci obce smerom k Dolnému Hričovu a opakoval potrebu
vytvorenia kamerového systému v obci.

Poslanec Rastislav Vršanský odišiel o 19:55 zo zdravotných dôvodov.
Po skončení informovania a krátkej diskusie predniesol starosta návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko
1) berie na vedomie informácie starostu obce Ovčiarsko,
2) schvaľuje dotáciu na doplatok 6,- €/dieťa za pobyt detí v školskom klube pri ZŠ a MŠ
Hôrky.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):

4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD., Ing.
Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD., Ing.
Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9 – Interpelácie poslancov
-

-

poslanec Peter Palko sa pýtal na možnosť osadenia retardéra v zákrute na ulici smerom
ku kostolu, pričom poukázal aj na riziká súvisiace s pripravovanou výstavbou
v lokalite Zelená stráň. Starosta súhlasil, opakoval informáciu o príprave osadenia
retardérov aj so značkami a o umiestnení zrkadiel na neprehľadné miesta.
starosta doplnil informáciu o zámere úpravy drevín na cintoríne.
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-

poslanec Jozef Hasko uviedol návrh k príprave nových nájomných zmlúv pre priestory
KD patriace obci, navrhol aby nájomcovia uhrádzali upratovanie WC obecnou
zamestnankyňou, čím by sa mohlo predísť nezhodám medzi nájomcami a obcou, kto
je zodpovedný za prípadný neporiadok. Starosta odpovedal, že bude hľadať vhodné
riešenie, pričom je potrebné zvážiť aj ďalšie skutočnosti, napríklad že obchod
nepotrebuje WC pre svojich hostí.

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):

4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Monika Habáňová, Ľuboš Ballay, Rastislav Vršanský
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci – Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing. Peter Palko, PhD.,
Ing. Ľuboš Tóth
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Starosta obce Ervín Schmieger konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10 - Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie
OZ bolo ukončené o 20:40 h.
V Ovčiarsku, 24. 1. 2020
Zapísal: Ing. Ľuboš Tóth

Ervín Schmieger
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Juraj Čillík

________________________

Ing. Peter Palko, PhD.

________________________
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