
 

 

1 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

Zo 14. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 24. 6. 2016 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

   účasť poslancov: 85,7 % 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení 

3.  Prejednanie kúpy pozemku na núdzové zásobovanie pitnou vodou obce Olcnava 

od mesta Spišské Vlachy 

4. Prejednanie a schválenie VZN 2/2016 o spôsobe vykonania miestneho 

referenda v obci 

5. Prejednanie a schválenie VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olcnava 

6. Schválenie záverečného účtu obce Olcnava za rok 2015 

7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

8. Prejednanie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 

2016 

9. Prejednanie výmenného pobytu detí s poľskou gminou Chocz 

10.  Prejednanie príprav dňa obce Olcnava plánovaného na 28. augusta 2016 

11.  Rôzne 

12.  Interpelácie poslancov  

13.  Pripomienky občanov  

14.  Záver                                                                         

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

        Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich 

s programom zasadnutia. 

 Obecné zastupiteľstvo návrh programu jednohlasne schválilo. 
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K bodu 2: a) Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Jozef Olejník, 

                                        p. Ján Olejník   

                                          

                       Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:   Ing. Miroslava Rusnáková 

                                             PaedDr. Kožárová Zlatica  

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

                     

 b) Kontrola plnenia uznesení. 

 Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva 

a konštatoval, že uznesenia sa plnia postupne. 

 

K bodu 3:  Prejednanie kúpy pozemku na núdzové zásobovanie pitnou vodou obce Olcnava  

                   od mesta Spišské Vlachy 

 

        Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podanej žiadosti mestu Spišské Vlachy 

o odkúpenie pozemku na vybudovanie záložného zdroja pitnej vody pre obec. Mestské 

zastupiteľstvo Spišské Vlachy predaj prejednalo na mestskom zastupiteľstve a predbežne 

starostovi obce Olcnava prisľúbili odpredaj mestského pozemku s osobitným zreteľom za sumu 

7,- Eur/m². Poslanci prerokovali a schválili kúpu pozemku za sumu 7,- Eur/m². 

 

K bodu 4:   Prejednanie a schválenie VZN 2/2016 o spôsobe vykonania miestneho  

                    referenda v obci 

            Obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo VZN č. 2/2016 o spôsobe 

miestneho referenda v obci. Schválené všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na úradnej 

tabuli obce a webovej stránke obce Olcnava po  dobu 15 dní. 

 

K bodu 5:  Prejednanie a schválenie VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi                   

                   odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olcnava 

           Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s VZN 3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olcnava.  

Poslanci schválili poplatok  za vývoz stavebného odpadu vo výške 2,40 Eur (žetón). 

Obecne zastupiteľstvo schválilo VZN 3 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Olcnava.                    
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K bodu 6: Schválenie záverečného účtu obce Olcnava za rok 2015 

 

            Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu  návrh záverečného účtu obce 

Olcnava za rok 2015, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

                  Hlavný kontrolór obce Olcnava, Ing. František Stanislav, predložil obecnému 

zastupiteľstvu Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava          

za rok 2015.   

                  Záverečný účet bol dňa 1. 6. 2016 zverejnený na úradnej tabuli obce s dodržaním 

zákonom  stanovenej 15 – dňovej lehoty (§ 9 ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. a  § 16 ods. 9 zákona 

č. 583/2004 Z.z.). Záverečný účet bol zverejnený aj prostredníctvom webovej stránky obce.  

 Prebytok rozpočtu obce po skončení roka je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne 

ďalších peňažných fondov (§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.). 

                 Obec Olcnava za rok 2015 vykázala účtovný výsledok hospodárenia súhrnne aj za 

rozpočtovú organizáciu v celkovej výške 25.009,47 Eur. 

                  V súlade s § 16 ods. 6 zákona sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  zo štátneho rozpočtu. 

V prípade obce Olcnava sú to prostriedky základnej školy s materskou školou         (3.913,98 EUR) 

na prenesený výkon štátnej správy v školstve, dotácia na kapitálové výdavky 10.000 Eur a   

finančné prostriedky darované – FS Domková vo výške 2800,- Eur nadáciou Jozefa Salaja.   

 Na základe uvedených hodnotení hlavný kontrolór obce odporučil obecnému 

zastupiteľstvu záverečný účet za celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.    

                Obecné zastupiteľstvo   jednohlasne   schválilo celoročné hospodárenie obce Olcnava  za 

rok 2015 – záverečný účet obce Olcnava za rok 2015, bez výhrad.  

                 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava    za rok 

2015 tvorí prílohu zápisnice. 

Obecný úrad navrhuje  previesť finančné prostriedky minulých období do fondu rozvoja obce vo 

výške 41.716,09 Eur. 

 

K bodu 7:  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

                Hlavný kontrolór oboznámil obecné zastupiteľstvo s výsledkami kontrolnej 

činnosti zameranej na kontrolu plnenia rozpočtu za rok 2015, kde konštatoval, že nebolo 

zistené prekročenie ročného rozpočtu výdavkov. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.  
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K bodu 8:  Prejednanie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce   

            na II. polrok 2016 

             Hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2016. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo  návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na 

obdobie II. polroku 2016. Obecné zastupieľstvo jednoznačne schválilo návrh plánu kontrolnej 

činnosti a zároveň poverilo hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti. 

 

K bodu 9:   Prejednanie výmenného pobytu detí s poľskou gminou Chocz 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o príprave výmenného pobytu detí  

s gminou Chocz.  Konštatoval, že doposiaľ nebol naplnený počet detí  na výmenný pobyt  do gminy 

Chocz, ktorý sa koná od 4.7. 2016 do 9.7.2016. Poplatok za jedno dieťa bol stanovený 50,-Eur.  

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 

 

K bodu 10: Prejednanie príprav dňa obce Olcnava plánovaného na 28. augusta 2016 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadostí o dotáciu Košický samosprávny 

kraj na plánovanú akciu  dňa obce Olcnava a o programe. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo akciu 

deň obce a zobralo na vedomie informáciu starostu obce.  

 

K bodu 11: Rôzne 

 

  PaedDr. Kožárová požiadala  starostu obce o celkove informovanie realizovaných prác 

v obci. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o: 

-  realizácii protipovodňových opatrení súvisiacich s reguláciu koryta potoka Peklisko v časti 

obce Palenčareň 

-  regulácii a spevňovaní brehov obecného potoka, ktorého brehy sú vykladané betónovou 

dlažbou vlastnej výroby  

-  pokračujúcich prácach pri zatepľovaní kultúrneho domu 

-  prácach v súvislosti s odvodnením šatní futbalového klubu 

-  prácach na rekonštrukcii hokejového ihriska 

-  pokračujúcej výrobe betónovej dlažby 

-  prebiehajúcich rokovaniach ohľadom rekonštrukcie mosta v Palenčárni cez potok Peklisko 

-  prípravách na realizáciu veľkého obecného pódia 
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-  prebiehajúcich jednaniach  ohľadom pokračovania pokládky kanalizácie pod železničným 

mostom a jej následného pripojenia na kanalizačnú vetvu pod priečinkom  

-  prípravách na vybetónovanie najstrmšieho úseku cesty do Hája v dĺžke cca 30 m. 

 

K bodu 9: Interpelácie poslancov  

                  Interpelácie poslancov neboli žiadne 

 

K bodu 10: Pripomienky občanov  

                Pripomienky občanov neboli žiadne.  

 

K bodu 11: Záver 

  Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

V Olcnave,   24. 06. 2016 

 

 

                Jaroslav S a l a j 

                                                                                                starosta obce 
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U Z N E S E N I E 
 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 24. 6. 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Kúpu pozemku na  núdzové zásobovanie pitnou vodou obce Olcnava od mesta  

Spišské Vlachy.  

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 

3. Výmenný pobyt detí s poľskou gminou Chocz 

4. Prípravy dňa obce Olcnava 

 

 

Uznesenie č. 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

A: Berie na vedomie 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 

2015. 

2. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

3. Rozpočtové opatrenia vykonané starostom obce do 31.5.2016. 

4. Informáciu o výmennom pobyte detí s poľskou gminou Chocz 

5. Informáciu o príprave dňa obce Olcnava 

 

B. Schvaľuje : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Za :  6                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

2. Do návrhovej komisie: p. Olejník Ján a p. Olejník Jozef                                                    

Za : 6                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

3. Overovateľov zápisnice:  Ing. Rusnáková Miroslava a PaedDr. Kožárová Zlatica  

            Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

        

4.  Kúpu pozemku č.7724/1 vo výmere 100 m², druh pozemku : lesný pozemok     

zapísaný na LV č.1, k.ú. Spišské Vlachy vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy a to za 

kúpnu cenu 7,- € / m² novovytvorenej parcely č. 7724/17 na základe geometrického 

plánu č.31/2016 zo dňa 10.9.2016 vyhotoveného  Štefanom Gondom.  

 

  Za :6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 
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5. VZN č. 2/2016 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci 

Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

6.  VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými  

odpadmi na území obce Olcnava   

Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

7. Celoročné hospodárenie obce Olcnava za rok 2015 – záverečný účet obce Olcnava za 

rok 2015, bez výhrad 

   Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

8. Konečný stav rezervného fondu obce Olcnava k 31.12.2015 vo výške 592,43 EUR.  

  Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

9. Prídel do fondu rozvoja obce vo výške 41.716,09 EUR. 

  Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

10. Vysporiadanie schodku rozpočtu obce počas roka 2015  návratnými zdrojmi 

financovania 

 Za : 6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

  Za :6                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

 

 

                                                                               Jaroslav  S a l a j 

                                                                             starosta obce 

 

 

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

                      ....................................... 


