OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA

Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 18. 12. 2017
Prítomní: Jaroslav Salaj
Miroslav Gardošík
PaedDr Zlatica Kožárová
Bc. Juliana Krokusová
Ján Olejník
Jozef Olejník
Ing. Miroslava Rusnáková
Michal Kaščák
Ing. František Stanislav

Neprítomní:

Program:
1. Otvorenie
2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 - 2020
4. Príloha č. 1/2018 k VZN 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
5. Smernica č. 1/2017 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na
obdobie 1. polroku 2018
7. Žiadosť futbalového klubu Olcnava o poskytnutie dotácie na rok 2018.
8. Prejednanie výšky Municipálneho úveru - Univerzál
9. Interpelácie poslancov
10 Pripomienky občanov
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich
s programom zasadnutia a na základe doručenej žiadosti futbalového klubu o dotáciu navrhol
doplnenie programu o bod 7. žiadosť futbalového klubu Olcnava o poskytnutie dotácie na rok
2018 a bod č. 8 Prejednanie výšky Municipálneho úveru - Univerzál
1

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program a rozšírenie programu rokovania.
K bodu 2: a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Ján Olejník, Jozef Olejník
Overovatelia zápisnice. PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc Juliana Krokusová
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia priebežne.
K bodu 3: Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 - 2020
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s hospodárením obce za rok 2017. Následne
starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce Olcnava na roky
2018 – 2020 a s návrhom viazania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ. Riaditeľka Základnej
školy s materskou školou v Olcnave, Mgr. Mária Korfantová oboznámila obecné
zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2018 - 2020 a s činnosťou školy v roku
2017.
Celkovo bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný.
Schodok kapitálového rozpočtu bude v súlade s § 10 ods. 7 zákona krytý zostatkami
finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania a časťou
prebytku bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtom roku.
Zverejnený návrh rozpočtu obsahuje aj rozpočty na roky 2019 – 2020 v takom istom
členení ako navrhovaný rozpočet na r. 2018.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 – 2020 jednohlasne
schválilo. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 je prílohou zápisnice.
Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky
2018 – 2020. Konštatoval, že stanovisko k návrhu rozpočtu obce bolo spracované na základe
predloženého návrhu rozpočtu obce Olcnava. V rozpočte obce sú zahrnuté príjmy a výdavky
Základnej školy s materskou školou Olcnava. Celkovo bol rozpočet zostavený ako
vyrovnaný. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov, všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obce.
Hlavný kontrolór odporúčal obecnému zastupiteľstvu v Olcnave návrh rozpočtu na roky
2018-2020 schváliť.
Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou zápisnice.
K bodu 4: Príloha č. 1/2018 k VZN 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom prílohy č. 1/2018 – VZN č. 7 zo dňa
15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
2

školského zariadenia Olcnava.
Obecné zastupiteľstvo Prílohu č. 1/2018 k VZN č. 7 zo dňa 15. 12. 2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Olcnava jednohlasne
schválilo.
K bodu 5: Smernica č. 1/2017 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo smernicu č. 1/2017 na zabezpečenie postupu
vybavovania sťažností a petícií.
Obecné zastupiteľstvo smernicu jednohlasne schválilo. Smernica je prílohou zápisnice.
K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na
obdobie 1. polroku 2018
Hlavný kontrolór oboznámil s návrhom činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na
obdobie 1. polroku 2018. Obecné zastupiteľstvo návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce
Olcnava na obdobie 1. polroku 2018 jednohlasne schválilo a poverilo na vykonanie
schválených kontról.
K bodu 7: Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Futbalového klubu Olcnava o poskytnutie
dotácie na rok 2018 vo výške 8500,- Eur na financovanie výdavkov súvisiacich s pôsobením
mužstiev futbalového klubu v krajskej a okresnej futbalovej súťaži. Obecné zastupiteľstvo
žiadosť o poskytnutie dotácie Futbalového klubu na rok 2018 vo výške 8500,- Eur
jednohlasne schválilo.
K bodu 8: Prejednanie výšky Municipálneho úveru - Univerzál
Obecné zastupiteľstvo prejednalo výšku úveru potrebného na financovanie pokládky
asfaltových kobercov v obci. Zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k navýšeniu úveru o 40 tisíc Eur. Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie
Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 40 tisíc Eur a poverilo starostu obce na
podpísanie dodatku zmluvy k už existujúcemu Municipálnemu úveru – Univerzál
v Prima banke.
K bodu 9: Interpelácie poslancov
Michal Kaščák - informoval zastupiteľstvo o vypracovaní projektu - šport, podal správu
o dosiahnutých výsledkoch a prácach zrealizovaných na šport. ihrisku a finančnú správu.
Ján Olejník – požiadal o zasielanie pracovných materiálov (väčšieho rozsahu ) v časovom
predstihu poslancom cez mail, aby bol čas na ich prečítanie .
PaedDr. Zlatica Kožárová - požiadala aby sa zasadnutia OZ plánovali ako doposiaľ
v piatok, alebo vypracoval orientačný plán - harmonogram pre kalendárny rok 2018
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti poslancov a s tým súvisiacej účasti na zasadnutiach.
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Oboznámila poslancov na začatie aktivít súvisiacich s posielaním sms správ občanom
Olcnavy.

Bc. Juliana Krokusová – vyjadrila nespokojnosť občanov s tohtoročnou údržbou miestnych
komunikácií. Starosta obce oboznámil, že odhrňovanie snehu v našej obci jednorázovo trvá tri
a pol hodiny a bežne pri posypávaní obecných komunikácií posypovým štrkom sa spotrebuje
12 ton posypového materiálu.
Miroslav Gardošík – upozornil na efektivitu zhasínania svetiel počas doby 00:10 hod.
do 03:00 hod. Zvážiť svietenie aj počas tejto prestávky v rámci vyššej bezpečnosti občanov.
Starosta obce pripomenul, že takéto šetrenie bolo zavedené po ročnom zúčtovaní elektrickej
energie za verejné osvetlenie, na ktorom vznikol nedoplatok vo výške cca 5000,00 eur.
Starosta obce ďalej uviedol, že plánuje v roku 2018 spracovať projektovú dokumentáciu nových
úsporných svetelných zdrojov verejného osvetlenia.
K bodu 10: Pripomienky občanov
Neboli žiadne.
K bodu 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípravu silvestrovského programu. Zobralo na vedomie
návrh, že Silvestrovský ohňostroj kvôli deťom sa bude odpaľovať o 18.00 hod. pred obecným
úradom. Ďalej si jednotliví poslanci prerozdelili úlohy súvisiace s prípravou silvestrovského
programu a uvítaním nového roka.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo prípravy uvítania detí do života narodených v roku 2017, ktoré
sa bude konať dňa 14. 1. 2018 o 14:00 hod.
Starosta obce informoval o podaní žiadosti projektu kamerového systému obce, o riešení projektu
kanalizácie na environmentálnom fonde, o podanom projekte zateplenia kultúrneho domu,
o schválení projektu MAS, na ktorej sa budú podielať aj podnikatelia obce, ako aj o tom, že
obecný úrad v roku 2017 spolupracoval pri realizácii pokládky dlažby a prístrešku pri vchode do
chladiacich boxov pri kostole.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že Nadácia Jozefa Salaja v roku 2017 prispela na
činnosť futbalového klubu sumou 14 120 Eur a taktiež prisľúbila finančnú pomoc pri už
realizovanej montáži mantinelov hokejového ihriska v obci, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ s MŠ
v celkovej sume 8 200,- Eur.
Starosta obce verejne poďakoval Nadácií Jozefa Salaja za doterajšiu podporu a pripomenul, že
v roku 2016 nadácia prispela sumou 24 600,- Eur a taktiež za podporu v roku 2017, v ktorom
nadácia prispela celkovou sumou 22 320,- Eur.
K bodu 11: Záver
Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Olcnave 22. 12. 2017
Jaroslav S a l a j
starosta obce
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UZNESENIE
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 18. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí
A. Prerokovalo:
1. Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018-2020
2. Prílohu č 1/2018 k VZN 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
3. Smernicu č. 1/2017 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažnosti a petícií
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie FK Olcnava
5. Prípravu silvestrovského programu
6. Prípravu akcie uvítania detí do života narodených v roku 2017

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave
B. Berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Olcnava na
roky 2018-2020.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k navýšeniu úveru o 40 tisíc eur.
3. Informáciu starostu obce o poskytnutí výšky finančných prostriedkov
Nadáciou Jozefa Salaja v roku 2016 a 2017
C: Schvaľuje :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za : 7
Proti : 0
2. Návrhovú komisiu: Ján Olejník, Jozef Olejník
Za : 7
Proti : 0

Zdržal sa : 0

Zdržal sa : 0

3. Overovateľov zápisnice: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc.Juliana Krokusová
Za : 7
4.

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Rozpočet obce Olcnava na roky 2018-2020 s tým, že výdavky rozpočtov na roky
2019 – 2020 nie sú záväzné
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5. Prílohu č. 1/2018 k VZN č. 7 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia obce Olcnava
Za :7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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6. Účelové viazanie finančných prostriedkov na správu budovy a rekonštrukciu a to
najmä na zateplenie budovy a opravy strechy ZŠ s MŠ nasledovne:
MŠ – FK 09.1.1.1 KZ 41 - 16 119,- Eur
Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Smernicu č. 1/2017 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií
Za: 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
8. Plán kontrolnej činnosti HK obce Olcnava na obdobie 1 . polroku 2018
a zároveň poveruje hlavného kontrolóra na vykonanie schválených kontról.
Za: 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
9. Dotáciu z rozpočtu obce pre Futbalový klub Olcnava na rok 2018 vo výške 8500,- Eur
Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 40 000 Eur, poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
D) Poveruje:
1. Starostu obce na podpísanie dodatku zmluvy o úvere k už existujúcemu
Municipálnemu úveru – Univerzál vo výške 40 000 Eur.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Zapísala: Valéria Gardošíková

Jaroslav S a l a j
starosta obce

Overovatelia: .......................................
......................................
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