
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava, 

konaného dňa 16.11.2022 o 17:00 hod 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:   Jaroslav Salaj 

Poslanci:    Jozef Čižmárik 

Adela Kyjovská 

Vladimír Pavol 

Marián Salaj 

Mgr. Zuzana Štofanová, MPH 

Marek Zahuranec 

Roman Živčák 

Hosť:   Marián Salaj, st. (predseda miestnej volebnej komisie) 

 

Neprítomní:      

Hlavný kontrolór obce:  Ing. František Stanislav 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva                   

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

9. Poverenie zástupcu starostu. 

10. Návrh na zriadenie komisie verejného poriadku a stavebnej komisie, určenie náplne ich 

práce, voľba ich predsedov, členov komisii a členov do rady školy. 

11. Určenie platu novozvoleného starostu. 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

 



Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce, Jaroslav Salaj, otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil: 

Overovateľov zápisnice: Adelu Kyjovskú, Vladimíra Pavola 

Zapisovateľku: Ing. Dominiku Salajovú 

Bod 3 Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva             

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

Predseda miestnej volebnej komisie, p. Marián Salaj, st., oboznámil prítomných                     

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Za starostu 

obce bol zvolený p. Jaroslav Salaj. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Jozef 

Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, 

Marek Zahuranec a Roman Živčák. 

 Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému 

starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva a poprial novozvolenému starostovi obce 

a poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov vo volebnom období.  

Uznesením č. 1/2022/A/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava zobralo na vedomie 

výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Bod 4  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolený starosta obce, p. Jaroslav Salaj zložil zákonom predpísaný sľub a potvrdil 

ho vlastnoručným podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.  

Uznesením č. 1/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava konštatuje,                                

že novozvolený starosta obce, p. Jaroslav Salaj, zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

 

Bod 5  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta obce prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca a následne novozvolení 

poslanci: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana 

Štofanová, MPH, Marek Zahuranec a Roman Živčák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva vlastnoručným 

podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste svoj sľub potvrdili.    

 



Po zložení sľubu starosta obce skonštatoval, že počet prítomných je 7 a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, a že sľub zložili všetci novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva.  

Uznesením č. 1/2022/B/b) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava konštatuje, že zvolení 

poslanci obecného zastupiteľstva: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, 

Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH; Marek Zahuranec a Roman Živčák zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva obce Olcnava 

 

Bod 6  Vystúpenie novozvoleného starostu  

Novozvolený starosta obce, p. Jaroslav Salaj, predniesol príhovor v ktorom pogratuloval 

novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, a zároveň im poprial veľa úspechov                 

a veľa nových tvorivých nápadov, ktoré pomôžu rozvoju našej obce.  

Uznesením č. 1/2022/A/b) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava zobralo na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Bod 7  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo navrhnutý program 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Starosta obce navrhol doplniť program o bod: 14. Návrh na zriadenie Komisie                   

na ochranu verejného záujmu, určenie náplne práce, voľba predsedu a členov komisie.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplnený program ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod 14. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného 

záujmu, určenie náplne práce, voľba predsedu a členov komisie. 

Uznesením č. 1/2022/C/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje program 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplnený program ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 14. Návrh na zriadenie komisie verejného 

záujmu, určenie náplne práce, voľba predsedu a členov komisie  

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 8 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať               

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, p. Mareka Zahuranca, a to s ohľadom na jeho skúsenosti, ako 

dlhoročného poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo tento návrh prerokovalo  

 



a poverilo poslanca obecného zastupiteľstva, p. Mareka Zahuranca, za poslanca, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uznesením č. 1/2022/D/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava poveruje poslanca, p. 

Mareka Zahuranca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 9 Poverenie zástupcu starostu 

Starosta obce, p. Jarolav Salaj, poveril poslanca obecného zastupiteľstva, p. Mareka 

Zahuranca, za zástupcu starostu obce. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie 

poslanca obecného zastupiteľstva, p. Mareka Zahuranca za zástupcu starostu obce. 

Uznesením č. 1/2022/A/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava berie na vedomie poverenie 

poslanca obecného zastupiteľstva, p. Mareka Zahuranca za zástupcu starostu obce  

 

14. K bodu 10: Návrh na zriadenie Komisie verejného poriadku a Stavebnej komisie, 

určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov, členov komisii a členov do rady školy 

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie a to: 

a) Komisiu verejného poriadku 

Uznesením č. 1/2022/E/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava zriaďuje Komisiu 

verejného poriadku 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce Komisie verejného poriadku, a to:  

- sledovať stav verejného poriadku v obci a navrhovať konkrétne opatrenia na jeho 

zlepšenie, 

- po konzultácií so starostom obce spolupracovať so štátnymi orgánmi a organizáciami 

pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku.  

 

 



Uznesením č. 1/2022/F/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava určuje náplň práce 

Komisie verejného poriadku, a to: 

- sledovať stav verejného poriadku v obci a navrhovať konkrétne opatrenia            

na jeho zlepšenie, 

- po konzultácií so starostom obce spolupracovať so štátnymi orgánmi 

a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Za predsedu Komisie verejného poriadku bol obecným zastupiteľstvom obce Olcnava 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva, p. Roman Živčák. 

Uznesením č. 1/2022/G/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava zvolilo p. Romana Živčáka 

za predsedu Komisie verejného poriadku 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Do Komisie verejného poriadku boli jednohlasne zvolení členovia komisie z radu 

poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, 

Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek Zahuranec a Roman Živčák. 

Uznesením č. 1/2022/G/b) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava volí členov Komisie 

verejného poriadku z radu poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: Jozef Čižmárik, 

Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová; MPH, Marek 

Zahuranec a Roman Živčák 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

b) Stavebnú komisiu 

Uznesením č. 1/2022/E/b) obecné zastupiteľstvo obce Olcnava zriaďuje Stavebnú komisiu 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 



Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce Stavebnej komisie, a to: 

- navrhovať a podieľať sa na hodnotení dopravnej situácie v obci, 

- kontrolovať stav miestnych komunikácií, navrhovať formy ich opravy, údržby          

a odvodnenia, 

- navrhovať a podieľať sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v obci, 

- navrhovať a podieľať sa na riešení bytovej výstavby v obci, 

- riešiť sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav, 

- vyjadrovať sa k nakladaniu s odpadom na území obce v zmysle zákona o odpadoch, 

- plniť i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,  

- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

  

Uznesením č. 1/2022/F/b) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava určuje náplň práce 

Stavebnej komisie, a to : 

- navrhovať a podieľať sa na hodnotení dopravnej situácie v obci, 

- kontrolovať stav miestnych komunikácií, navrhovať formy ich opravy, údržby 

a odvodnenia, 

- navrhovať a podieľať sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v obci, 

- navrhovať a podieľať sa na riešení bytovej výstavby v obci, 

- riešiť sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav, 

- vyjadrovať sa k nakladaniu s odpadom na území obce v zmysle zákona 

o odpadoch, 

- plniť i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,  

- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného 

zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo prednieslo návrhy na predsedu stavebnej komisie avšak dohodlo 

sa, že voľba predsedu stavebnej komisie prebehne na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Do voľby nového predsedu stavebnej komisie, bude zasadnutie stavebnej 

komisie viesť doterajší predseda, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva p. Marek 

Zahuranec.  

Uznesením č. 1/2022/A/d) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava berie na vedomie dohodu 

o voľbe predsedu Stavebnej komisie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Do Stavebnej komisie boli jednohlasne zvolení členovia komisie z radu poslancov 

obecného zastupiteľstva v zložení: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián 

Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek Zahuranec a Roman Živčák. 

Uznesením č. 1/2022/G/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava volí členov do Stavebnej 

komisie z radu poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: Jozef Čižmárik, Adela 

Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH; Marek 

Zahuranec a Roman Živčák 

 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

c) Komisiu na ochranu verejného záujmu  

 

Uznesením č. 1/2022/E/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava zriaďuje Komisiu na 

ochranu verejného záujmu 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov na plnenie úloh v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Uznesením č. 1/2022/F/c) Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce Komisie na ochranu 

verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu bola zvolená Mgr. Zuzana Štofanová, 

MPH. 

Uznesením č. 1/2022/G/d) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava volí Mgr. Zuzanu 

Štofanovú, MPH za predsedkyňu Komisie na ochranu verejného záujmu 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Do Komisie na ochranu verejného záujmu boli jednohlasne zvolení členovia komisie 

z radu poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír 

Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek Zahuranec a Roman Živčák. 

 

 



Uznesením č. 1/2022/G/e) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava volí členov do Komisie na 

ochranu verejného záujmu z radu poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: Jozef 

Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH; 

Marek Zahuranec a Roman Živčák 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Voľba členov do rady školy  

 Obecné zastupiteľstvo navrhlo členov do rady školy v zložení Roman Živčák, Jozef 

Čižmárik a Marián Salaj. Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo a volí členov do rady 

školy v zložení: Roman Živčák, Jozef Čižmárik a Marián Salaj. 

Uznesením č. 1/2022/G/f) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava volí členov do rady školy v 

zložení: Roman Živčák, Jozef Čižmárik a Marián Salaj 

Hlasovanie:  

Za: 7  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Bod 11  Určenie platu novozvoleného starostu 

Podľa metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. novembra 

2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev sa na 

ustanovujúcom zastupiteľstve určuje plat starostu obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

schválili navýšenie platu o 10 % k základnému platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na celé funkčné volebné 

obdobie. 

Uznesením č. 1/2022/F/d) Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi obce navýšenie platu o 

10 % k základnému platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení                            

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na celé funkčné volebné obdobie 

Hlasovanie:  

Za: 7  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

 



 

Bod 12  Diskusia 

 

Poslanec Roman Živčák: 

- informoval sa o chod klziska a pomoc s predprípravou klziska a jeho okolia. 

- informoval starostu obce, že plánuje uskutočniť brigádu a zároveň požiadal starostu 

obce aby sa pozrel na ponorku, ktorú bude pravdepodobne potrebné opraviť.  

Poslanec Marek Zahuranec: 

- informoval sa ohľadom osadenia vianočnej výzdoby, a navrhol aby bola vianočná 

výzdoba osadená na stĺpoch na hlavnej ulici ,t. j. od mosta Peklisko v časti obce 

Palenčáreň smerom do dediny s ukončením pri obecnom parku.  

Poslankyňa Adela Kyjovská: 

- navrhla aby sa pred bránou do kostola, kde je umiestnený počas Vianoc adventný 

veniec, vysadil strom, ktorý by sa vyzdobil.  

- taktiež navrhla, aby sa dal vyrobiť drevený betlehem, ktorý by bol rovnako umiestnený 

pred kostolnou bránou.  

- ďalej navrhla aby sa deň sv. Mikuláša oslávil v Kultúrnom dome v Olcnave, kde by sa 

uskutočnil kultúrny program v ktorom by vystupoval sv. Mikuláš a rovnako aj deti zo 

ZŠsMŠ v Olcnave. Kultúrny program by bol verejný pre všetkých občanov.  

Na základe tohto návrhu p. Marek Zahuranec a Roman Živčák oslovia učiteľky ZŠsMŠ                 

v Olcnave.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo silvestrovský program a zhodlo sa v názore, že 

novoročný ohňostroj bude odpálený 31.12.2022 o 18:00 hod. na Domkovej. Po odpálení 

novoročného ohňostroja bude kultúrny program pokračovať v Kultúrnom dome v Olcnave, 

ktorý bude zameraný hlavne deťom. 

Bod 13  Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Olcnava, ktoré sa ukončilo o 20.30 hod. 

 

V Olcnave, dňa 21.11.2022 

Zapísala: Ing. Dominika Salajová    ............................................. 

 

 

 

 



 

Overovatelia zápisnice 

 

Adela Kyjovská      ............................................. 

    

Vladimír Pavol      ............................................. 

 

 

 

          Jaroslav Salaj 

            starosta obce 


