
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Olcnava, 

konaného dňa 16.12.2022 o 17:00 hod 

 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:   Jaroslav Salaj 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. František Stanislav 

Poslanci:    Jozef Čižmárik 

Adela Kyjovská 

Vladimír Pavol 

Marián Salaj 

Marek Zahuranec (od 17:15 hod.) 

Roman Živčák 

Za Obecný úrad:  Anna Olejníková 

     Mgr. Mária Sedláková 

 Zapisovateľka:   Ing. Dominika Salajová 

 

Neprítomní:      

Poslankyňa:    Mgr. Zuzana Štofanová, MPH 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. a) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 

b) Kontrola plnenia uznesení. 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Olcnava. 

4. Voľba predsedu Stavebnej komisie. 

5. Úprava rozpočtu obce Olcnava. 

6. Návrh VZN obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022. 

8. Informácie starostu obce. 

9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva. 

10. Záver. 

 



K bodu 1 Otvorenie 

Rokovanie 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril Jaroslav Salaj, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil neúčasť poslankyne, Mgr. Zuzany 

Štofanovej, MPH, a upovedomil ich, že p. Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, 

sa oneskorí.  Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom zasadnutia.  

Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

 

Uznesením č. 2/2022/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce vyzval prítomných na doplnenie programu – poslanci žiadne návrhy. 

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body, ktoré budú 

zaradené v postupnosti za bodom 7, a to:  

 Bod 8 Inventarizácia majetku obce Olcnava. 

 Bod 9 Sadzobník ostatných poplatkov. 

 Bod 10 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Olcnava. 

 Bod 11 Zámer prenájmu budovy CVČ. 

 

Uznesením č. 2/2022/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnenie 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o body:  

 

 Bod 8 Inventarizácia majetku obce Olcnava. 

 Bod 9 Sadzobník ostatných poplatkov. 

 Bod 10 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Olcnava. 

 Bod 11 Zámer prenájmu budovy CVČ. 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 2 a) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p. Romana Živčáka a p. Mariána Salaja, 

a volí návrhovú komisiu v zložení: p. Adela Kyjovská a p. Vladimír Pavol. 

 



Uznesením č. 2/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení p. Adela Kyjovská, p. Vladimír Pavol 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 2 b) Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

 

Starosta obce privítal na zasadnutí poslanca obecného zastupiteľstva p. Mareka Zahuranca, 

ktorý sa ospravedlnil za meškanie z dôvodu pracovnej vyťaženosti a prisadol si k prítomným 

poslancom obecného zastupiteľstva. Od bodu 3 programu 2. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa v hlasovaní v jednotlivých bodoch hlas poslanca p. Marek Zahuranec počítal.   

 

K bodu 3 Voľba hlavného kontrolóra obce Olcnava 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na funkciu hlavného kontrolóra            

sa prihlásil iba jeden uchádzač a to: Ing. František Stanislav. Starosta obce udelil slovo Ing. 

Františkovi Stanislavovi, aby obecné zastupiteľstvo oboznámil aj osobne so svojim profesijným 

životopisom. Ing. František Stanislav oboznámil obecné zastupiteľstvo okrem svojho 

profesijného životopisu aj s tým, že aj v minulej dobe pracoval v niekoľkých obciach, ako 

hlavný kontrolór a že aj v tejto dobe sa uchádza o funkciu hlavného kontrolóra aj v iných 

obciach, nakoľko táto funkcia je len na čiastočný úväzok. Ing. František Stanislav ďalej 

oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva aj o Zmluve o zriadení funkcie 

hlavného kontrolóra obce Olcnava a jeho pôsobenie vo viacerých obciach. Starosta obce otvoril 

diskusiu, v prípade otázok na uchádzača Ing. Františka Stanislava. Obecné zastupiteľstvo 

nemalo žiadne otázky na uchádzača a zobralo všetky informácie na vedomie. Starosta obce 

pristúpil k hlasovaniu hlavného kontrolóra obce Olcnava. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

zvolilo Ing. Františka Stanislava do funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava na funkčné 

obdobie 6 rokov počnúc od 01.01.2023 do 31.12.2028 a určilo pracovný úväzok hlavného 

kontrolóra obce Olcnava vo výške 10 %. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s tým, aby hlavný 

kontrolór obce Olcnava vykonával činnosť aj v iných obciach a schválilo Zmluvu o zriadení 

funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava a jeho pôsobení vo viacerých obciach. 

 

 



Uznesením č. 2/2022/B/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí Ing. Františka Stanislava 

do funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava na funkčné obdobie 6 rokov počnúc               

od 01.01.2023 do 31.12.2028 

 

Hlasovanie 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. 2/2022/C/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava určuje pracovný úväzok 

hlavného kontrolóra obce Olcnava vo výške 10% 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. 2/2022/A/c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení funkcie 

hlavného kontrolóra obce Olcnava a jeho pôsobenie vo viacerých obciach 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4 Voľba predsedu Stavebnej komisie 

Starosta obce udelil slovo p. Marekovi Zahurancovi aby oboznámil prítomných s voľbou 

predsedu Stavebnej komisie, ktorá neprebehla na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, a toho času ešte 

predseda Stavebnej komisie oboznámil prítomných, že o voľbe predsedu Stavebnej komisie 

diskutovali všetci členovia stavebnej komisie na jej zasadnutí, ktoré sa konalo 18.11.2022 

a dohodli sa, že za predsedkyňu Stavebnej komisie zvolia Mgr. Zuzanu Štofanovú, MPH. 

Vzhľadom na jej ospravedlnenú neprítomnosť p. Marek Zahuranec uskutočnil videohovor, 

ktorým bola Mgr. Zuzana Štofanová, MPH informovaná o zvolení za predsedkyňu Stavebnej 

komisie, s čím súhlasila. Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Zuzanu Štofanovú, MPH                 

za predsedkyňu Stavebnej komisie.  

 

 



Uznesením č. 2/2022/B/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava volí Mgr. Zuzanu 

Štofanovú, MPH za predsedkyňu Stavebnej komisie 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 5 Úprava rozpočtu obce Olcnava 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2022, ktoré bolo vypracované v súlade s §11 zákona      

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. Úprava rozpočtu sa týka najmä úpravy príjmovej 

časti, a to navýšenia príjmu dane z príjmu fyzických osôb v bežnom príjme a zároveň úprava 

rozpočtu vyplývajúca z toho príjmu a to najmä na bežné výdaje Základnej školy s materskou 

školou v Olcnave a navýšenia bežných výdajov obce v časti vývoz komunálneho odpadu         

a na údržbu miestnych komunikácií.  

Uznesením č. 2/2022/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje úpravu rozpočtu 

obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 13/2022.  

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonaných rozpočtových 

opatreniach starostom obce č. 10/2022, 11/2022, 12/2022 v období 09/2022 – 10/2022. 

Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.  

 

Uznesením č. 2/2022/D/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie vykonané 

rozpočtové opatrenia starostu obce č. 10/2022, 11/2022, 12/2022 v období 09/2022 – 

10/2022 

 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že novozvolenému 

zástupcovi starostu obce, ktorým je p. Marek Zahuranec navrhuje odmenu za výkon funkcie 

zástupcu starostu obce vo výške 50 €/mesiac vyplatenú raz ročne ku koncu kalendárneho roka. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odmenu zástupcovi starostu obce, p. Marekovi 

Zahurancovi vo výške 50 €/mesiac vyplatenú raz ročne ku koncu kalendárneho roka.  

 

 



Uznesením č. 2/2022/D/b) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava berie na vedomie odmenu 

zástupcovi starostu obce, p. Marekovi Zahurancovi vo výške 50 €/mesiac vyplatenú raz 

ročne ku koncu kalendárneho roka 

 

K bodu 6 Návrh VZN obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku                      

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN 

obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Starosta obce ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva o liste 

spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. s informáciami k cenám na rok 2023, ktoré spoločnosť 

odhaduje na nárast v rozmedzí od 30% do 40%. Vzhľadom k tomu spoločnosť Brantner Nova, 

s. r. o. odporúča obciam navýšiť poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

minimálne o 30%.  

Starosta obce otvoril diskusiu v rámci ktorej poznamenal, že predložený návrh obsahuje 

zmeny v cenách na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. V rámci diskusie p. Roman Živčák, poslanec obecného zastupiteľstva, 

poznamenal aby sme upozornili smetiarov na zaobchádzanie s konvami, nakoľko mu nie raz 

poškodili jeho konvu pri vysypávaní odpadu. S touto poznámkou súhlasil aj p. Jozef Čižmárik, 

ktorému rovnako poškodili konvu. Starosta obce na to reagoval, že je dôležité oznámiť takúto 

skutočnosť hneď v daný deň na obecnom úrade aby sa to mohlo ďalej riešiť s príslušnou 

spoločnosťou. V rámci diskusie sa p. Marek Zahuranec informoval o možnosti zakúpiť lis, 

ktorého kúpa už bol dlhodobý plán. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo daný bod a schválilo 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku              

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesením č. 2/2022/A/e) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje Všeobecné 

záväzné nariadenie obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku                            

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 7 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach                 

za školský rok 2021/2022 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou                                      

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch         

a podmienkach za školský rok 2021/2022 a vzhľadom na nepravdivé údaje v časti „Finančné 



a hmotné zabezpečenie“ a chyby v časti „Záver“ a časti „Vyjadrenie rady školy“ obecné 

zastupiteľstvo neschválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022. Obecné zastupiteľstvo zároveň žiada Mgr. Máriu 

Korfantovú o opravu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 v časti „Finančné a hmotné zabezpečenie“, v časti „Záver“ 

a v časti „Vyjadrenie rady školy“, a následne predloženie na prerokovanie a schválenie 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Uznesením č. 2/2022/A/f) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, 

Roman Živčák 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. 2/2022/E/a) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava žiada Mgr. Máriu 

Korfantovú o opravu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 v časti „Finančné a hmotné zabezpečenie“, 

v časti „Záver“ a v časti „Vyjadrenie rady školy“ 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman 

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 8 Inventarizácia majetku obce Olcnava 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o inventarizácii majetku 

obce a o jej priebehu, ktorú vykonávali poslanci obecného zastupiteľstva pri ukončení 

volebného obdobia 2018-2022. Pred uskutočnením inventarizácie sa vytvorili čiastkové 

inventarizačné komisie, ktoré vykonali fyzickú inventúru podľa umiestnenia majetku,                

a to na obecnom úrade a v Kultúrnom dome v Olcnave, obecnej knižnici, požiarnej zbrojnici  

a v Základnej škole s materskou školou v Olcnave. Následne ústrednej inventarizačnej komisii 

predložili výsledky týchto čiastkových inventarizačných komisií a zároveň predložili aj návrhy 

na vyradenie majetku. Ústredná inventarizačná komisia predložené návrhy zhodnotila, súhlasila 

a navrhla vyradenie majetku zisteného inventúrou podľa návrhov na vyradenie majetku 

spracovaných čiastkovými inventarizačnými komisiami. 

 

 



Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva súpis majetku, ktorý bol 

navrhnutý na vyradenie, konkrétne : 

- vyradenie majetku obce Olcnava, viď. príloha č. 1, 

- vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou v Olcnave, viď. príloha č. 2. 

Hodnoty sú vyčíslené v obstarávacej cene. Prevažne ide o majetok, ktorý je už odpísaný, 

prípadne jeho zostatková hodnota je nízka alebo je nepoužiteľný.  

Starosta obce vyzval obecné zastupiteľstvo aby si prešli navrhnutý majetok na vyradenie 

po jednotlivých položkách. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyradenie majetku a následne 

vyradenie schválilo.  

 

Uznesením č. 2/2022/A/g) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje vyradenie 

majetku v rozsahu navrhnutom čiastkovými inventarizačnými komisiami a schválené 

ústrednou inventarizačnou komisiou 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman    

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9 Sadzobník ostatných poplatkov 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh sadzobníka ostatných 

poplatkov, ktorého obsahom je navýšenie cien predovšetkým za bežné úkony ako kopírovanie, 

tlač, hlásenie rozhlasom, výpožičku stolov, stoličiek, prívesného vozíka, ako aj prenájom 

kultúrneho domu a kuchyne na rôzne akcie. Taktiež informoval, že predložený návrh obsahuje 

navýšenie cien za tlač a kopírovanie dokladov poskytnutých na vyžiadanie na základe zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh sadzobníka ostatných 

poplatkov a jednohlasne schvaľujú sadzobník ostatných poplatkov. 

 

Uznesením č. 2/2022/A/h) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník ostatných 

poplatkov 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman    

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 



 

K bodu 10 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Olcnava 

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali a následne schválili odmeny poslancov 

obecného zastupiteľstva za výkon funkcie, a to:  

a. za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva z 25 €/zasadnutie na 35 €/zasadnutie,  

b. za účasť na zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva z 25 €/zasadnutie                               

na 35 €/zasadnutie.  

Evidenciu dochádzky na obecných akciách, na základe ktorej budú poslanci odmenení, 

bude viesť p. Marek Zahuranec.  

Uznesením č. 2/2022/A/i) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje odmenu 

poslancom obecného zastupiteľstva za výkon funkcie:  

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 35 €/ zasadnutie 

b) za účasť na zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva 35 €/ zasadnutie 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman    

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 11 Zámer prenájmu budovy CVČ 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere prenájmu budovy CVČ 

(strelnice) p. Jurajovi Gardošíkovi a p. Beáte Krajčiovej, nakoľko majú o budovu záujem            

za účelom jej zveľadenia a využívania. Zároveň informoval prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva o napojení CVČ (strelnice) na elektrickú sieť s ohľadom na výhodnejšiu tarifu 

pre samotných nájomcov budovy. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu budovy 

CVČ (strelnice) s tým, že navrhujú nájomné vo výške 100 €/mesiac na dobu určitú, a to 6 

mesiacov. Po kontaktovaní p. Beáty Krajčiovej a informovaní o návrhu obecného 

zastupiteľstva, p. Beáta Krajčiová vyjadrila svoj súhlas s návrhom obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo následne hlasovalo, kde jednohlasne schválili zámer prenájmu budovy 

CVČ za nájomné vo výške 100 €/mesiac na dobu určitú, a to 6 mesiacov. 

 

Uznesením č. 2/2022/A/j) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje zámer prenájmu 

budovy CVČ za nájomné vo výške 100 €/mesiac na dobu určitú, a to 6 mesiacov 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Marek Zahuranec, Roman    

Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 



 

K bodu 12 Informácie starostu obce 

 

 Starosta obce, nemal žiadne informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 13 Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Poslanec Roman Živčák: 

- informoval starostu obce, že po odpálení novoročného ohňostroja, ktorý sa odpáli 

31.12.2022 o 18.00 hod. na Domkovej bude kultúrny program prebiehať v Kultúrnom 

dome v Olcnave, kde  bude pripravené občerstvenie a spoločenská zábava. 

Poslankyňa Adela Kyjovská: 

- informovala starostu obce o usporiadaní vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia 

23.12.2022 v Kultúrnom dome v Olcnave, na ktorých sa predstavia miestni umelci 

a remeselníci so svojimi domácimi ručnými prácami. Taktiež informovala, že bude 

k dispozícií občerstvenie.  

 

K bodu 14 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 2. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Olcnava, ktoré sa ukončilo o 20.45 hod. 

 

 

V Olcnave, dňa 20.12.2022 

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

 

Overovatelia zápisnice 

 

Marián Salaj       ............................................. 

    

Roman Živčák      ............................................. 

 

 

 

 

          Jaroslav Salaj 

            starosta obce 


