OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA

Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 15. 6. 2018
Prítomní:
PaedDr. Zlatica Kožárová
Bc. Juliana Krokusová
Jozef Olejník
Ing. Miroslava Rusnáková
Marek Zahuranec
Michal Kaščák
Ing. František Stanislav

Neprítomní:
Ján Olejník

Program:
1.
2.

Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce Olcnava za rok 2017
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2018
5. Oboznámenie hlavného kontrolóra s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
6. Prejednanie poplatku za prenájom pódia s prístreškom
7. Prejednanie odkúpenia pozemku pod a okolo budovy Centra voľného času
(Strelnica)
8. Prejednanie činnosti spoločnosti Olcznow s. r. o.
9. Prejednanie odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
10. Informácie starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Pripomienky občanov

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Jaroslav Salaj otvoril a viedol 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal
všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu 2a:
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Zlatica Kožárová,
Bc. Juliana Krokusová
a určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu
Uznesením č. 3/2018/C Obecné zastupiteľstvo v Olcnave zvolilo návrhovú komisiu v zložení:
PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec, Michal Kaščák
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Starosta obce Olcnava určil:
Overovateľov zápisnice: Jozef Olejník, Marek Zahuranec
Zapisovateľku: Valéria Gardošíková
K bodu 2b: Kontrola plnenia uznesení
Overovatelia zápisnice PaedDr. Kožárová, a Bc. Krokusová nesúhlasili so znením zápisnice
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4. 5. 2018 v bode 12: Pripomienky
občanov a uviedli, ktoré záležitosti v zápisnici sa nezhodujú so skutočnosťou a odmietli
podpísať zápisnicu. Preto bolo zverejnené iba uznesenie a zápisnica nebola zverejnená.
Znenie zápisnice zo dňa 4. 5. 2018
Poslankyňa Ing. Miroslava Rusnákova proti tomu protestovala, že to vôbec nie je pravda, že
starosta chcel vežu zbúrať, ale že otvoril diskusiu na túto tému a že vôbec netrval na tom aby sa
zbúrala, ale sa informoval čo s vežou ďalej, nakoľko sa rieši projektová dokumentácia na podanie
žiadosti o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a tak chce vedieť ich názor, nakoľko odkedy veža
stojí tak nikdy nesplňala svoj účel a ešte nikdy sa v nej nesušili požiarne hadice.
- Starosta obce dodal, že na vežu nie sú žiadne náklady.
Poslanci odhlasovali následovné znenie
Pán Gardošík hovoril o požiarnej zbrojnici, do čoho mu vstúpila Ing. Miroslava Rusnáková.
Poslankyňa Ing. Miroslava Rusnákova proti tomu protestovala, že to vôbec nie je pravda, že
starosta chcel vežu zbúrať, ale že otvoril diskusiu na túto tému a že vôbec netrval na tom aby sa
zbúrala, ale sa informoval čo s vežou ďalej.
Starosta na to reagoval odpoveďou, že na vežu nie sú žiadne náklady.
Znenie zápisnice zo dňa 4. 5. 2018
- Starosta obce chcel na tieto zavádzajúce a skresľujúce informácie reagovať, zástupkyňa
starostu obce ho však zastavila s tým, že ona pravdu pozná a že to nie je potrebne
komentovať.
- Dodala, že na obecnom úrade je veľmi nepriaznivá atmosféra a že aj jej sestra má obavu
prísť na obecný urad v Olcnave, lebo sa obáva reakcie pracovníkov .
- Starosta obce jej oznámil, že nie je pravda žeby sa jej sestra obávala prísť na obecný úrad,
nakoľko sa s ňou osobne stretol a obojstranne príjemne komunikovali a dodal že za celú túto
atmosféru môže len ona sama lebo tú nepríjemnú atmosféru spôsobuje. Vyjadril sklamanie, že
na zastupiteľstve sa riešia žabo-myšie vojny a dostatočne sa nezaoberáme zásadnými
problémami obce. Starosta obce nahrával Miroslava Gardošíka a v prípade záujmu môžu
občania na obecnom úrade požiadať o prehratie tohto záznamu.
Poslanci odhlasovali následovné znenie
Pán starosta chcel reagovať na tieto zavádzajúce a skresľujúce informácie, ale zástupkyňa
starostu obce ho však zastavila s tým, že nehovorme o tom, keď p. Gardošík už odišiel, že my
pravdu poznáme a nie je to potrebné komentovať.
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Druhý odsek bol vymazaný
- Starosta obce oznámil PaedDr Kožárovej, že nie je pravda aby sa jej sestra obávala prísť na
obecný úrad, nakoľko sa s ňou osobne stretol a obojstranne príjemne komunikovali a dodal, že
za celú túto atmosféru môže len ona sama lebo tú nepríjemnú atmosféru spôsobuje. Vyjadril
sklamanie, že na zastupiteľstve sa riešia žabo-myšie vojny a dostatočne sa nezaoberáme
zásadnými problémami obce.
Starosta obce nahrával Miroslava Gardošíka a v prípade záujmu môžu občania na obecnom
úrade požiadať o prehratie tohto záznamu.
Starosta obce dodal, že sa chcel vyjadriť k správe p. Miroslava Gardošíka, ktorý uviedol,
že, obec Olcnava je zadĺžená sumou vo výške 200 tis. Eur, že to nie je pravda a
zadĺženosť je podstatne nižšia a odvolal sa aj na stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý
následne v ďalšom bode programu prečíta záverečný účet a tam uvedie koľko je obec
zadĺžená.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo.
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesením č. 3/2018/E/1
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu 3. Záverečný účet obce Olcnava za rok 2017
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom
záverečného účtu obce Olcnava za rok 2017.
Hlavný kontrolór obce Olcnava predložil obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 2017.
Konštatoval, že záverečný účet obce bol dňa 25.5.2018 zverejnený na úradnej tabuli obce
s dodržaním zákonom stanovenej 15 – dňovej lehoty (§9 ods. l2 zákona č. 369/1990 Zb. a
§16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.) Záverečný účet bol zverejnený aj prostredníctvom
webovej stránky obce.
Na základe stanoviska predloženého hlavným kontrolórom obce bolo odporučené obecnému
zastupiteľstvu záverečný účet za celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo celoročné hospodárenie obce Olcnava za rok
2017 – záverečný účet obce Olcnava za rok 2017 bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 2017
tvorí prílohu zápisnice.
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Obecný úrad navrhuje previesť finančné prostriedky minulých období do rezervného fondu
vo výške 1 862,57 Eur a do fondu rozvoja obce vo výške 33 855,58 Eur.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia:
Uznesením č. 3/2018/E/2 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo celoročné
hospodárenie obce Olcnava za rok 2017 – záverečný účet obce Olcnava za rok 2017 bez
výhrad.
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval
Uznesením č. 3/2018/E/3 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo prídel do
rezervného fondu vo výške 1 862,57 Eur
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval
Uznesením č. 3/2018/E/4 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo prídel do do fondu
rozvoja obce vo výške 35 855,58 Eur
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval
Uznesením č. 3/2018/E/5 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo použitie finančných
prostriedkov z fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky rozpočtu obce r. 2018
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesením č. 3/2018/B/1 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie schodok
rozpočtového hospodárenia obce Olcnava za rok 2017 vo výške 61 368,34 Eur.
Schodok rozpočtu obec Olcnava v priebehu roka financovala z fondu rozvoja obce
a z návratných zdrojov financovania.
Uznesením č. 3/2018/B/2 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 2017.
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K bodu 4: Schválenie plánu kontrólnej činnosti na obdobie 2. polroku 2018
Hlavný kontrolór obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Olcnava na 2. polrok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrólnej činnosti na obdobie 2. polroku 2018
a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol. Plán kontrolnej činnosti je prílohou
zápisnice.
Uznesením č. 3/2018/E/6 obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na obdobie 2. polroku 2018
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018 je prílohou zápisnice.
K bodu 5: Oboznámenie hlavného kontrolóra s novelou zákona č. 369/1990 Z. o obecnom
zriadení
Hlavný kontrolór obce považoval za potrebné informovať obecné zastupiteľstvo o zmenách
zákona č. 369/1990 Zb. účinných od 1. 4. 2018
Zvlášť upozornil na zmeny súvisiace so zmenami vo VZN a vnútorných predpisov obce.
K bodu 6: Prejednanie poplatku za prenájom pódia s prístreškom
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o žiadosti z obce Jamník o prenájme obecného
pódia s prístreškom, keďže obec Olcnava vlastní pódium s prístreškom, ktoré obec už dva roky
používa pri usporiadavaní dni obce Olcnava. Oboznámil obecné zastupiteľstvo aj s tým, že od
p. Miroslava Gardošíka dostal list, v ktorom Miroslav Gardošík zakazuje starostovi obce na
základe svojho subjektívneho pocitu používať pódium s prístreškom, nakoľko ho on ako
zamestnanec musel na príkaz starostu obce pozvárať a nemal na to oprávnenie. Starosta obce
informoval obecné zastupiteľstvo, že celu túto záležitosť konzultoval s Ing. Petrom Gondom,
ktorý má celoživotné skúsenosti v strojárskom priemysle a dodal, že pódium s prístreškom je bez
zjavných závad. Obecné zastupiteľstvo prejednalo prenájom podia s prístreškom a ho schválilo .
Hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že pokiaľ sa jedná o prenájom hnuteľného majetku do 3500,Eur a nepresiahne dobu nájmu 10 dní, nemusí o tom rozhodovať obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prenájom pódia s prístreškom a to nasledovne:
Uznesením č. 3/2018/E/7 obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pódia s prístreškom za
450,- Eur do 2 dni užívania, za každý ďalší deň od 3 do 5 dní plus 100,- Eur a za každý ďalší
deň od 6 do 10 dní plus 80,- Eur/ každý deň
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu 7. Prejednanie odkúpenia pozemku pod a okolo budovy Centra voľného času
(Strelnica)
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že bola podaná žiadosť na výmenu strechy a
zateplenie strelnice, ktorú z dôvodu oprávnenia žiadosti o príspevok sme museli premenovať na
Centrum voľného času. Je to podaná už druhá žiadosť. Momentálne čakáme na zapojenie
elektrickej prípojky a začneme práce vo vnútri budovy.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že obec Olcnava požiadala o odkúpenie pozemku
s osobiným zreteľom pod budovou strelnice – centrum voľného času, par.č. 1018/5 vo výmere
88 m2 , ako aj pozemok v okolí budovy par. č. 1018/4 o výmere 2637 m2 . Obec Olcnava obdržala
od mininistertva vnútra, sekcia hnutelného a nehnuteľného majetku v Bratislave faktúru za
prenájom týcho pozemkov na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná v roku 1999, na
úhradu nájomného vo výške 1362,50 Sk na jeden rok. Na základe osobného prejednania tejto
záležitosti starostom obce na Ministerstve vnútra v Bratislave došlo k dohode, že ak obec
Olcnava uhradí nájomné v celkovej výške za horeuvedené pozemky cca 700,- Eur, Ministerstvo
vnútra prehodnotí a bude akceptovať žiadosť obce Olcnava o odkúpenie pozemku p. č. 1018/5
o výmere 88 m2 a pozemku parcely č. 1018/4 vo výmere 2 637 m2 s osobitným zreteľom.
Ministertvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľnoho majetku by odpredal obci Olcnava
horeuvedené parcely na základe znaleckého posudku, ale s osobitným zreteľom za zlomkovú
cenu.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/2018/F splnomocnilo starostu obce na jednanie
a súbežne na odkúpenie pozemku pod centrom voľného času.
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 8: Prejednanie činnosti spoločnosti Olcznow, s.r.o.
Starosta otvoril diskúsiu ohľadom predstavenstva Olcznow s.r.o.
PaedDr. Kožárová navrhla, aby konatelia boli traja - 2 poslanci a starosta.
Kontrolór informoval obecné zastupiteľstvo, že treba zobrať do úvahy, či poslanec ako
konateľ, bude stále k dispozícii. Dodal, že starosta za výkon svojej funkcie konateľa obecnej
s.r.o nemôže poberať plat ani odmenu, ale poslanci áno.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že ak tam budú ešte dvaja konatelia, on sa
vzdáva funkcie konateľa. Poukázal na to, že obecná s.r.o musí zrealizovať podstatne viac
práce, ako keby to robila iná súkromná s.r.o. a popri tom bude musieť vykonávať množstvo
ďalších povinností a že on nechce riešiť žabo-myšie vojny o ničom, ako často je to teraz aj
na obecných zastupiteľstvách.
Bc. Krokusová: Tiež je za rozdelenie úloh na ďalších dvoch konateľov.
PaedDr. Kožárová sa pýtala kto bude robiť ekonómku.
Starosta povedal, že pravdepodobne p. Kamenická zo Spišskej Novej Vsi.
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Starosta obce doplnil, že dozorná rada v ktorej budú poslanci obecného zastupiteľstva
schvaľuje prerozdelenie zisku, ktorý starosta obce navrhol investovať do dokončenia
infraštruktúry v obci.
Starosta podotkol, že obecné zastupiteľstvo už raz schválilo starostu za konateľa a na
základe toho sa založila Olcznow s.r.o.
PaedDr. Kožárová aj napriek tomu doporučuje zobrať ďalších 2 konateľov a využiť ich
vedomosti.
Ing. Rusnáková - Nevie si predstaviť s.r.o. kde budú konatelia len dvaja poslanci bez
starostu obce
Prebehla dlhotrvajúca diskusia ohľadom spolupracovníkov konateľa obecnej s.r.o.
OLCZNOW.
Starosta obce dal hlasovať, aby konateľ OLCZNOW s.r.o bol jeden.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za konateľa nasledovne:
Za jedného konateľa hlasovali traja poslanci - Jozef Olejník, Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti hlasovali dvaja poslanci: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová
Jeden poslanec sa zdržal hlasovania : Ing. Miroslava Rusnáková
Z uvedeného hlasovania vyplýva že konateľom s.r.o. zostáva starosta obce.
Starosta obce navrhuje dozornú radu z 5 poslancov – Ing. Rusnáková Miroslava, Michal
Kaščák, Ján Olejník, Jozef Olejník, Bc Juliana Krokusová
Uznesením č. 3/2018/E/8 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo dozornú radu s.r.o.
OLCZNOW z piatich 5 poslancov: Ing. Rusnáková Miroslava, p. Michal Kaščák, Ján
Olejník, Jozef Olejník, Bc Juliana Krokusová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Starosta obce dal návrh na uznesenie: Spoločnosť OLCZNOW, s. r. o. musí vykonávať viac
ako 80 % svojich činností pri plnení úloh, ktorými ju poverila obec Olcnava so sídlom
Jarná 2, 053 61 Olcnava, ako kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo inou právnickou
osobou, ktorá je kontrolovaná obcou Olcnava. Uznesenie bolo prijaté bez diskusie.
Uznesením č. 3/2018/E/9 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo, že: Olcznow, s.r.o.
bude vykonávať viac ako 80 % svojich činností pri plnení úloh, ktorými ju poverila
obec Olcnava so sídlom Jarná 2, 053 61 Olcnava, ako kontrolujúci verejný
obstarávateľ alebo inou právnickou osobou, ktorá je kontrolovaná obcou Olcnava.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu 9: Prejednanie odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo ohľadom odpredaja akcíí Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti.
Starosta obce informoval, že urobil prieskum medzi akcionármi PVS (čiže obcami) a zistil,
že 42 obcí má záujem odpredať akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Starosta obce
informoval obecné zastupiteľstvo, že ako zástupca 42 obcí oslovil Urad vlády SR ohľadom
odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.
Starosta obce ďalej informoval, že Morfeus s. r. o., ma záujem o odkúpenie 100 ks akcií
obce Olcnava. Ponúkaná kúpna cena je pre Obec Olcnava výhodná, nakoľko výnos
z dividend za posledných 15 rokov bol nulový a ponúkaná kúpna cena je nad úrovňou
menovitej hodnoty 1 akcie.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo zámer odpredať 100 ks akcií, akciovej spoločnosti
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej
hodnote 1 akcie 33,19 €, v celkovej menovitej hodnote 3319,00 € (slovom: tritisíctristodevätnásť
eur) za kúpnu cenu 1 akcie vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú kúpnu cenu 4000,00 € (slovom:
štyritisíc eur) kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 08, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.11, zákona NR č. 138/1991,
v znení neskorších predpisov, o majetku obcí.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/2018/E/10 schvaľuje zámer odpredaja 100 ks akcií
akciovej spoločnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89
Poprad, v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €, v celkovej menovitej hodnote 3319,00 €
(slovom: tritisíctristodevätnásť eur) za kúpnu cenu 1 akcie vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú
kúpnu cenu 4000,00 € (slovom: štyritisíc eur) kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade
s § 9a, ods.11, zákona NR č. 138/1991, v znení neskorších predpisov, o majetku obcí.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 10: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o schválenej žiadosti na realizáciu výstavby
detského ihriska v celkom sume 9500,- Eur. Spoluúčasť obce na tomto ihrisku bude 548,Eur. Výstavba detského ihriska sa plánuje v parku za Hasičskou zbrojnicou.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere postaviť v parku kríž
a spomienkovú tabuľu z úcty k tu pochovaným predkom a park pomenovať po zosnulom
kňazovi Jozefovi Krišandovi, ktorý pôsobil v našej farnosti.
Starosta obce informoval, že na výstavbu kríža a spomienkovej tabule nebudú použité
peniaze z obecného rozpočtu ale z Nadácie Jozefa Salaja.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/2018/E/12 schvaľuje postaviť v parku kríž na
počesť nebohého pána fára Krišandu
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava
Rusnáková, Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
- Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že začatie prác súvisiacich s pokládkou
kanalizačného potrubia v časti obce Raj je závislé od podpísania zmluvy na
Environmentálnom fonde v Bratislave, kde boli zaslané všetky potrebné podklady a starosta
obce čaká na vyzvanie k podpisu zmluvy. Termín ukončenia prác je do konca novembra
2018.
Ďalej informoval o pokládke kanalizácie a rozšírení cesty pod železničným mostom.
Starosta obce ďalej informoval, že obec Olcnava získala prívesný protipožiarny vozík.
Ďalej informoval, že plánuje realizovať práce na rekonštrukcií Centra voľného času
(strelnici), ktoré viaznu na riešení povolenia elektrickej prípojky.
- Starosta obce oboznámil poslancov s listom od obyvateľky obce p. Gurčíkovej, ktorá prosí
o pomoc pri oprave povaly a strechy.
Marek Zahuranec sa vyjadril, že je to objekt verejného ohrozenia.
Obecné zastupiteľstvo sa stotožnilo s názorom starostu obce, a odporučili jej, aby sa jej syn
Peter prihlásil do evidencie UPSVR, ako uchádzač o zamestnanie a následne sa obec bude
zaoberať čiastočnou pomocou v núdzi .
K bodu 11: Interpelácie poslancov
PaedDr. Kožárová sa pýtala, či do konca novembra 2018 bude urobená kanalizácia pod
mostom, lebo je to nebezpečné.
Starosta obce oznámil že ano.
PaedDr Kožárová sa informovala ohľadom s retardéra na ulici Jarnej a Zelenej.
Starosta obce informoval obecne zastupiteľstvo, že touto problematikou na minulom
obecnom zastupiteľstve bol poverený poslanec Jozef Olejník spolu s Ing. Rusnákovou
ohľadom osadenia betónových ležiacich stĺpov na konci cesty.
p. Zahuranec: Retardér má vtedy efekt ak sú 2 retardéry. Retardéry musia byť funkčne
umiestnené.
PaedDr. Kožárová, Ing. Rusnáková
Sťažovali sa na znečistenie ciest. Po ceste chodí nákladné auto p. Rovdera a znečisťuje
cesty. Hoci sa snaží očistiť kolesá, je to málo platné, ale treba za ním i pozametať.
Starosta obce informoval o havarijnom stave mostíka pri firme A.G.E.S. s.r.o , ktorý
uvažuje dočasne uzatvoriť a obmedziť prejazd áut.
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p. Zahuranec dal dotaz, či by sa nemohol vytvoriť nejaký priestor pre uskladnenie krojov.
Starosta sa vyjadril, že máme veľmi málo vhodného priestoru na uskladnenie krojov.
PaedDr.Kožárová. Pýtala sa ako pokračuje jednanie ohľadom značenia informačnej tabule
na uliciach.
Starosta oznámil, že informačné tabule pre našu obec by stáli podľa vyžiadania si ponúk
dodávateľov do 5 000,- Eur.
Starosta obce navrhol zrealizovať železné protivandalové tabule, na ktoré sa nalepí fólia
s označením ulíc.
p. Zahuranec: Dal návrh aby mu bol dodaný nákres ako to bude vyzerať a on dá urobiť
cenovú ponuku.
p. Zahuranec: Navrhol vyhradiť miestnosť na obecnom úrade, kde by sa zriadila úschovňa
krojov.
Statosta obce sa vyjadril, že na obecnom úrade je málo vhodných priestorov.
Bc. Krokusová dala návrh, že by skúsila umiestniť úschovňu krojov v klube.
PaedDr. Kožárová, chcela, aby sa urobila čiara na ceste do Palenčárne .
Starosta sa vyjadril, že treba ísť na dopravný inšpektorát a že je to dosť zložité. Túto
záležitosť starosta obce riešil aj na Okresnej správe ciest, kde mu bolo oznámené, že naša
obecná príjazdová cesta nespĺňa predpísanú šírku a vodorovným značením by sa jej šírka
ešte zúžila.
PaedDr. Kožárová. Požiadala starostu obce aby si vyčerpal aspoň 50% dovolenky .
p. Zahuranec: Dal návrh na sprevádzkovanie veže na sušenie hadíc a požiadal o prívod vody
do garáže Hasičskej zbrojnice. Starosta oznámil, že prívod vody pri rekonštrukcií tam bol
zrealizovaný, takže ho asi prehliadol.
p. Zahuranec dal návrh kúpiť závodnú požiarnu striekačku pre obecný hasičský zbor.
Dodal, že striekačka sa dá kúpiť do 5000,- Eur. Ak by sme dostali hasičské auto tam by bola
striekačka, ale 12.
p. Kaščák: Oznámil obecnému zastupiteľstvu, že plánuje ukončiť funkciu prezidenta
futbalového klubu. Bolo to náročné.
Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom poďakovali p. Kaščákovi za jeho prácu a za
celkovo veľmi dobré výsledky vo vedení futbalového klubu.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo nezrealizované uznesenie ohľadom prenájmu šatní
futbalového klubu z dôvodu realizácie projektu. K podpísaniu zmluvy nedošlo, preto
starosta obce navrhol doplniť bod programu o zrušenie uznesenia č. 4/2017/C/5 zo dňa 10.
10. 2017, kde obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prenájom šatne futbalového
klubu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený bod programu: Zrušenie uznesenia č. 4/2017/C/5
zo dňa 10,.10. 2017.
Uznesením č. 3/2018/E/11 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo doplnený bod
programu: Zrušenie uznesenia č. 4/2017/C/5 zo dňa 10. 10. 2017.
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval
Nakoľko k podpísaniu zmluvy nedošlo obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č.
4/2017/C/5 zo dňa 10. 10. 2017.
Uznesením č. 3/2018/G Obecné zastupiteľstvo v Olcnave zrušilo uznesenie č. 4/2017/C/5
zo dňa 10. 10. 2017, kde bol schválený bezodplatný prenájom šatne futbalového klubu.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec Michal Kaščák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Bc. Krokusová. Dala dotaz kedy bude spustená kanalizácia na ul. Hornádskej.
Starosta obce odpovedal, že realizácia by mala byť ukončená do konca novembra 2018
Bc. Krokusová - Dotaz kedy budú na Hornádskej ulici kontajnery na biologicky rozložiteľný
odpad.
Starosta odpovedal, že sme dali žiadosť na doplnenie ďalších 5 kontajnerov na BRO
Bc. Krokusová: Ako je to s nájomnými zmluvami na cintoríne.
Je to veľmi chúlostivá otázka. Keďže na cintoríne sú hroby o ktoré sa nikto nestará a potom
prídu ľudia neskoršie a zisťujú kde je ten-ktorý hrob. Je to otvorená situácia.
p. Zahuranec: Požiadal doplniť dva svetlá pred mostíkom ku Palenčárni, nakoľko tam
chodia tam ľudia behať a nie je to dobré osvetlené .
p. Kaščák podotkol, že aj pri škole medzi školou a ihriskom by bolo vhodné dať svetlo.
Starosta sa vyjadril či na ihrisku by nebola vhodnejšia fotobuňka, nakoľko to svetlo by
svietilo stále a bolo by to zbytočné plytvanie. Ohľadom osvetlenia do časti obce Palenčáreň
požiadal p. Zahuranca o konkrétny návrh s označením stlpa na osvetlenie.
Ing. Rusnáková: Chce reagovať na vystúpenie Miroslava Gardošíka na predchádzajúm
zastupiteľstve, kde vyčítal starostovi že realizuje súkromno služobné cesty.
Doporučila, aby sa do obecnej s.r.o. kúpilo firemné auto ak budú na to financie.
K bodu 12. Pripomienky občanov
Pán Miroslav Gardošík dal dotaz prečo mu neprišla odpoveď na lit, ktorý odoslal
13. 10. 2017, kde upozornil, že na školskom dvore je hojdačka v zlom stave .
Starosta sa vyjadril, že mu to ústne vysvetlil a že túto hojdačku robili rodičia detí. Obec im
poskytla len materiál a v čase podania pripomienky drevené hojdačky už boli nahrádzané
hojdačkami zo železnou konštrukciou.
Starosta sa spýtal na konštrukciu prístrešku p. Ing. Petra Gondu a ten sa vyjadril, že je to
v poriadku.
p. Gardošík chcel vysvetlenie ku kontokorentu, nakoľko ten schválili vo výške 200 tis Eur.
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Starosta oboznámil, že celkový kontokorent vo výške 60 tis. Eur bol čiastočne čerpaný už
pri realizácií asfaltového koberca na ul. Nová vo výške cca 30 tis. Eur. V minulom roku na
realizáciu pokládky asfaltového koberca bol kontokorent vo výške cca 30 tis. Eur dočerpaný
a obec vďaka dobrému hospodáreniu z vlastných zdrojov prefinancovala pokládku
asfaltových kobercov v obci vo výške cca 50 tis. Eur. Na dofinancovanie pokládky
asfaltových kobercov v obci, obec navýšila kontokorent o 40 tis.. Eur, ktoré schvaľovalo
obecné zastupiteľstvo.
Starosta vyjadril sklamanie, že ako bývalý poslanec obecného zastupiteľstva to nevie,
kedže za to hlasoval.
p. Gardošík vytýkal starostovi, že všetko rozhodne sám ako sa má urobiť, preto robí
nelogické riešenie. Povedal, že prišiel za poslanca na to, aby dvíhal ruky a nie aby robil
robotníka, že chcel rozhodnúť v ktorej časti kde čo má byť, či už je to na strelnici, požiarnej
zbrojnici alebo kuchyni, či kultúrnom dome.
K bod 15. Záver
Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva trvalo 5 hodín a 55 minút.
V Olcnave, 22. 06. 2018

Jaroslav S a l a j
starosta obce
Zapísala: Valéria Gardošíková
Overovatelia: .......................................
......................................
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UZNESENIE
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 15. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí
A. Prerokovalo:
1. Zápisnicu z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Poplatok za prenájom pódia s prístreškom
3. Členov dozornej rady obecnej OLCZNOW s.r.o.
4. Odpredaj akcii Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
4. Odkúpenie pozemku pod centrom voľného času
5. Poplatok za prenájom pódia s prístreškom
.

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave
B. Berie na vedomie:
1. Schodok rozpočtového hospodárenia obce Olcnava za rok 2017 vo výške 61 368,34 Eur.
Schodok rozpočtu obec Olcnava v priebehu roka financovala z fondu rozvoja obce
a z návratných zdrojov financovania,
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok
2017
C. Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Zlatica Kožárová, Mgr. Juliana Krokusová
D. Určuje
1. Overovateľov zápisnice: Jozef Olejník, Marek Zahuranec
2. Zapisovateľku: Valériu Gardošíkovú
E. Schvaľuje :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Celoročné hospodárenie obce Olcnava za rok 2017 – záverečný účet obce za
rok 2017
3. Prídel do rezervného fondu vo výške 1 862,57 Eur
13

4. Prídel do fondu rozvoja obce vo výške 35 855,58 Eur
5. Použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky
rozpočtu obce r. 2018
6. Plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroku 2018
7. Prenájom pódia s prístreškom za 450,- Eur do 2 dni užívania, za každý ďalší deň od
3 do 5 dní plus 100,- Eur a za každý ďalší deň od 6 do 10 dní plus 80,- Eur/ každý deň
8. Dozornú radu s.r.o. OLCZNOW z piatich 5 poslancov: Ing. Rusnáková Miroslava,
p. Michal Kaščák, Ján Olejník, Jozef Olejník, Bc Júlia Krokusová
9. Olcznow, s.r.o. bude vykonávať viac ako 80 % svojich činností pri plnení úloh,
ktorými ju poverila obec Olcnava so sídlom Jarná 2, 053 61 Olcnava, ako
kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo inou právnickou osobou, ktorá je
kontrolovaná obcou Olcnava.
10. Zámer odpredaja 100 ks akcií akciovej spoločnosti Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €,
v celkovej menovitej hodnote 3319,00 € (slovom: tritisíctristodevätnásť eur) za kúpnu
cenu 1 akcie vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú kúpnu cenu 4000,00 € (slovom: štyritisíc
eur) kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B, 811 08Bratislava - mestská časť Staré
Mesto , ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.11, zákona NR č.
138/1991, v znení neskorších predpisov, o majetku obcí.
11. Doplnený bod programu: Zrušenie uznesenia č. 4/2017/C/5 zo dňa 10. 10. 2017
12. Postaviť v parku kríž na počesť nebohého pána fára Jozefa Krišandu

F. Splnomocňuje
Starostu obce Jaroslava Salaja na jednanie a súbežne na odkúpenie pozemku pod
centrom voľného času.
G. Zrušilo
Uznesenie č. 4/2017/C/5 zo dňa 10. 10. 2017, kde bol schválený bezodplatný
prenájom šatne futbalového klubu.

V Olcnave 22. 6. 2018
Jaroslav S a l a j
starosta obce
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