UZNESENIE
z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 20. 8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí
A. Prerokovalo:
1. Odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. verejnou obchodnou súťažou
2. Prípravu „Deň obce Olcnava“.
3. Schválenie preklenovacieho úveru na realizáciu pokládky kanalizačného
potrubia v časti obce zvanej „Raj
4. Prejedania činnosti stavebnej komisie
5. Pokládku kanalizačného potrubia na ul. Novej
6. Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve na dodávku pitnej vody do Bystrian

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave
B. Berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k preklenovaciemu úveru
2. Informácie starostu obce
3. Informáciu starostu obce o zásadnej vážnej vade kanalizácie na ulici Novej.
C. Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Zlatica Kožárová, Ing. Miroslava Rusnáková
D. Určuje
1. Overovateľov zápisnice: p. Marek Zahuranec, p. Jozef Olejník
2. Zapisovateľku: Valéria Gardošíková
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E. Schvaľuje :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
3. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Zlatica Kožárová, Ing. Miroslava Rusnáková
4. Odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
5. Preklenovací úver vo výške 20 000,00 Eur na realizáciu projektu Olcnava - vodovod,
kanalizácia a ČOV konkrétne na realizáciu kanalizačného potrubia v obci Olcnava v časti
zvanej „Raj“ a poverilo starostu obce na podpísanie úverovej zmluvy s Prima bankou
Slovensko, a.s.
6. Predsedu stavebnej komisie Mareka Zahuranca.
7. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018
8. Zmluvu o budúcej zmluve na dodávku pitnej vody do Bystrian
F. Splnomocňuje
1. Starostu obce na podpísanie zmluvy o budúcej zmluve so starostom obce Bystrany na
dodávku pitnej vody z obecného vodovodu obce Olcnava do obce Bystrany s bodom napojenia
spoločnej katastrálnej hranice medzi obcami.

G. Vyhlasuje
1. Verejno obchodnú súťaž na odpredaj najmenej 100 ks akcii akciovej spoločnosti
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, kde cena by nemala byť nižšia ako 33,19 €,
H. Ruší
1. Uznesenie č. 4/2018/E/3 z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
23. 7. 2018.

V Olcnave 28. 8. 2018

Jaroslav S a l a j
starosta obce
2

