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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

Zo 17. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 16. 12. 2016 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

   účasť poslancov:  100 % 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Schválenie zmluvy o zriadení funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava a jeho 

pôsobenie vo viacerých obciach 

4. Prejednanie  žiadosti o odkúpenie budovy strelnice v Olcnave 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

6. Úprava rozpočtu obce  

7. Príprava silvestrovského programu  

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov  

10. Pripomienky občanov  

11.  Záver         

                                                                                                                    

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 

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

s programom zasadnutia, ktorý doplnil o body: 

- Prejednanie a schválenie odmien poslancov 

 

 Obecné zastupiteľstvo návrh programu jednohlasne schválilo. 

 

K bodu 2: a) Do návrhovej komisie boli navrhnutí: PaedDr. Zlatica Kožárová, 

                                                                 BC. Juliana Krokusová                   

         

                       Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  p. Ján Olejník, p. Miroslav Gardošík  

 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. 
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K bodu 3:   Schválenie zmluvy o zriadení funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava a jeho  

                     pôsobenie vo viacerých obciach 

 

Kontrolór obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so zmluvou o zriadení funkcie hlavného 

kontrolóra obce Olcnava a jeho pôsobenie vo viacerých obciach.  

Obecné zastupiteľstvo túto zmluvu jednohlasne schválilo.  

 

K bodu 4:  Prejednanie  žiadosti o odkúpenie budovy strelnice v Olcnave 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o odkúpenie nehnuteľnosti zvanej 

,,strelnica,, ktorú na obecný úrad doručil  Mário Duľa, bytom Olcnava, ulica Zelená 6.  Obecné 

zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a odpredaj strelnice neschválilo s tým, že v budúcnosti 

prenájom strelnice po vysporiadaní pozemkov pod budovou strelnice nevylučuje. 

   

K bodu 5:   Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

Kontrolór obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom  plánu  kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie I. polroku 2017. Obecné zastupiteľstvo 

návrh plánu kontrolnej činnosti schvaľuje a poveruje hlavného kontrolóra na vykonanie 

kontrolnej činnosti. 

 

K bodu 7:  Úprava rozpočtu obce  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo  návrh na úpravu rozpočtu obce. Viď. príloha. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu. 

 

K bodu 8: Príprava silvestrovského programu  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo prípravu silvestrovského programu a rozdelilo si úlohy. 

Gardošík Miroslav sa podujal na prípravu gulášu na Kňazovke o 12.00 hod. Starosta obce 

informoval obecné zastupiteľstvo o odpálení ohňostroja už o 18.00 hod z dôvodu zníženia 

hluku v obci po polnoci a taktiež o predpokladanej väčšej účastí detí na ohňostroji. 

 

K bodu 9: Prejednanie výšky odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo svoju celkovú činnosť za rok 2016 a odmeňovanie poslancov 

obecného zastupiteľstva, ktoré bude vypočítané na základe účasti na obecných zasadnutiach, 

zasadnutiach komisií a organizovaní a účastí na obecných akciách v roku 2016. Obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne schválilo celoročné odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za 

rok 2016, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 10:   Rôzne  

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že sa mu podarilo predĺžiť 

zmluvu s KSR – kameňolomy SR, prevádzka Olcnava na 2 roky, čím obec získa ročne 16 500,-Eur 

a aj naďalej obec bude využívať 50% zľavu na odobraté kamenivo z miestneho kameňolomu. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o získaní sponzorského príspevku od spoločnosti  

Agro výkrm s.r.o. vo výške 1000 Eur. 

 

Starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o získaní sponzorského príspevku od nadácie 

Jozefa Salaja v celkovej výške 5 170,- Eur, ktorý bude použitý v sume 400,- Eur na zakúpenie 
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hračiek deťom miestnej materskej školy, 750,- Eur na zakúpenie stolnotenisového hracieho 

automatu pre miestny stolnotenisový klub a 4000,- Eur na zakúpenie svietidiel do rekonštruovanej 

sály kultúrneho domu. 

 

Obecné zastupiteľstvo poďakovalo Ing. Františkovi Stanislavovi – hlavnému  kontrolórovi obce 

za celoročnú prácu a jednohlasne schválilo ročnú odmenu vo výške 300,- Eur 

 

PaedDr. Zlatica Kožárová navrhla prejednať odmenu starostovi obce za celoročnú prácu. Starosta 

obce prejednávanie odmeny odmietol a o schválení odmeny hlasovať nedal. 

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo preplatenie nedočerpanej dovolenky starostovi obce 

za rok 2015v počte 20 dní.  

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo vyradenie  starého a nepoužívaného majetku obce.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyradenie hmotného a nehmotného majetku.  

Viď. príloha. 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o už v minulosti prejednávanom založení s.r.o. 

s názvom „Olczno“ na účely riešenia realizácie projektov obce so 100% účasťou obce.  

 

K bodu 11: Interpelácie poslancov  

 

Pán Miroslav Gardošík vyjadril názor, aby sa opravila cesta na ulici Osloboditeľov v hornej časti. 

 

PaedDr. Zlatica Kožárová žiadala o riešenie  voľne sa potulujúcich psov po verejnom priestranstve 

a žiadala  udelenie pokuty pre Štefana Korfanta, ktorého pes je väčšieho vzrastu  a videla ho voľne 

sa pohybovať v obci . 

 

Starosta obce informoval PaedDr. Zlaticu Kožárovú, že túto záležitosť už v dopoludňajších 

hodinách riešil s jej dcérou Lesiou Kožárovou a že celú záležitosť bude riešiť s vlastníkom psa.  

 

bodu 12: Pripomienky občanov  

 

Pán Mgr. Ľubomír Kožár podal sťažnosť na voľne pobehujúcich psov po verejnom priestranstve 

a žiadal o upozornenie majiteľov psov.     

Starosta obce mu oznámil že túto záležitosť už v dopoludňajších hodinách riešil s jeho dcérou 

Lesiou Kožárovou a bude sa ňou zaoberať.  

          

K bodu 13.  Záver   

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

obecného zastupiteľstva. 

 

 

V Olcnave,   16. 12. 2016   

   

 

                                                     Jaroslav S a l a j 

                                                                                                starosta obce 
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U Z N E S E N I E 
 

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 16. 12. 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Žiadosť o odkúpenie budovy strelnice v Olcnave 

2. Úpravu rozpočtu obce Olcnava 

3. Prípravu silvestrovského programu 

4. Výšku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2016 

5. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku obce Olcnava. 

 

 

 

                         Uznesenie č. 7/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

A: Berie na vedomie 

Prípravu silvestrovského programu 

B. Schvaľuje : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Za :  7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

2. Návrhovú komisiu: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová     

Za : 7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

3. Overovateľov zápisnice:  p. Ján Olejník, p. Miroslav Gardošík  

            Za : 7                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

4. Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava a jeho pôsobenie  

vo viacerých obciach 

   Za : 7                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

  Za : 7                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

6. Úpravu rozpočtu obce Olcnava 

    Za : 7                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

 

7. Celoročné odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2016  

       Za:   7                        Proti : 0                        Zdržal sa : 0 
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8. Preplatenie dovolenky starostovi obce Olcnava za rok 2015 v počte 20 dní 

       Za:   7                        Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

  

9. Vyradenie starého a nepoužívaného majetku obecného úradu 

     Za:   7                        Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

 

10. Ročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Olcnava vo výške 300,-  Eur 

 Za : 7                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

 

 

C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra obce Olcnava na vykonanie kontrólnej činnosti 

 

D. Nesúhlasí  

s odpredajom budovy ,,strelnice,, ale pripúšťa jej neskorší prenájom  

 

 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

 

 

                                                                               Jaroslav  S a l a j 

                                                                             starosta obce 

 

 

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

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


