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                             OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

                                                                Z á p i s n i c a 

 

z 29. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa  20. 8. 2018 

 

Prítomní:        Neprítomní:     

             

 PaedDr. Zlatica Kožárová    Ján Olejník                         

 Jozef Olejník    Bc. Juliana Krokusová   

 Ing. Miroslava Rusnáková   Michal Kaščák      

                 Marek Zahuranec  

                 Ing. František Stanislav         

                               

Program:       

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení   

3.   Odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

4.   Prejednanie príprav „Deň obce Olcnava“ 

5.   Prejednanie preklenovacieho úveru na realizáciu pokládky kanalizačného  

        potrubia v časti obce   zvanej „Raj“ 

6.   Prejednanie činnosti stavebnej komisie a schválenie jej predsedu  

7.   Úprava rozpočtu 

8.   Prejednanie pokladky kanalizačho potrubia na ul. Novej 

9.   Prejednanie podpísania zmluvy o budúcej zmluve na dodávku pitnej vody do  

  Bystrian 

10. Informácie starostu obce  

11. Interpelácie poslancov  

12. Pripomienky občanov           

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Jaroslav Salaj  otvoril a viedol 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal 

všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.   

 

Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

 

 

Hlasovanie:  Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,                                                                                                                                                                                                                                                                               

                          Marek Zahuranec,  
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. 5/2018/E/1 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia 

obecného  zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body: 

Úprava rozpočtu  

Prejednanie pokladky kanalizačného potrubia na ulici Novej 

Prejednanie podpísania zmluvy o budúcej zmluve na dodávku pitnej vody s obcou 

Bystrany 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

uznesením č. 5/2018/E/2 

Hlasovanie:   

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 2a:  

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:  p. PaedDr. Zlatica Kožárová,  

         p. Ing. Miroslava Rusnáková  

 

Uznesením č. 5/2018/E/3 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo návrhovú komisiu 

v zložení:  PaedDr. Zlatica Kožárová, Ing. Miroslava Rusnáková 

Hlasovanie:   

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

                                                                                   

Starosta obce určil: 

 

Overovateľov zápisnice: p. Marek Zahuranec, p. Jozef Olejník 

 

Zapisovateľku: Valéria Gardošíková  
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K bodu 2b: Kontrola plnenia uznesení   

PaedDr. Kožárová podala námietku na zápisnicu z predchádzajúceho zastupiteľstva, 

konaného dňa 23. 7. 2018, preto zápisnica nebola podpísaná overovateľmi. Ing. 

Rusnáková pridala pripomienky, ktoré boli akceptované. 

Uznesenia obce sa plnia priebežne 

 

K bodu 3:  Odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na minulom zastupiteľstve bol schválený 

zámer odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti verejnou obchodnou súťažou. 

Kontrolór obce Ing.Stanislav upozornil obecné zastupiteľstvo, že na vyhlásenie  verejnej 

obchodnej súťaže obecné zastupiteľstvo nemuselo schvaľovať zámer.  Odporučil, aby obecné 

zastupiteľstvo predchádzajúce schválené uznesenie o  zámere na vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže č. 4/518/E/3 zrušilo  a verejnú obchodnú súťaž aby obecné zastupiteľstvo schválilo, bez 

zámeru.  Akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, ktoré vlastní obec, môže odkúpiť 

záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a odkúpi  najviac akcii.  Cena za odpredaj 1ks akcie 

nesmie byť nižšia,  ako 33,19 € a záujemca je povinný odkúpiť minimálne 100 ks akcií.( pozn. 

Podtatranská vodárenská spoločnosť ponúka za 1 ks akcie maximálne 4,- eur)  Predkupné právo 

na odkúpenie akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti majú akcionári Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti. Schvaľovať odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

bude obecné zastupiteľstvo a starosta obce s tým, že verejnú obchodnú súťaž budú môcť 

kedykoľvek zrušiť. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce na vyhlásenie verejnej 

obchodnej súťaže  v súlade s § 9a, ods.1, písm.a)  zákona NR č. 138/1991, v znení neskorších 

predpisov,  o majetku obcí.  Termín by mal byť najneskôr do konca októbra.  

Odpredaj akcií prebehne formou verejnej súťaže.  Podmienky verejnej súťaže budú zverejnené 

na obecnom úrade v Olcnave, ulica Jarná č. 2. 

Predkupné právo na odkúpenie akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a. s. so sídlom 

v Poprade na ul. Hraničná 662/17  majú akcionári tejto Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.  

PaedDr. Kožárová sa vyjadrila, že predaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti vníma  

ako vopred  prehratý boj. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo uznesením č. 5/2018/E/4 odpredaj akcií 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj 

najmenej 100 akcii akciovej spoločnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti za cenu 

1ks akcie v hodnote  33,19 € 

Obecné zastupiteľstvo zároveň ruší  uznesenie č. 4/2018/E/3 z 28.  zasadnutia obecného 

zastupitelstva, konaného dňa 23. 7. 2018.  

Hlasovanie 

Za:  Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,  Marek Zahuranec   

Proti: 0 

Zdržal sa:  PaedDr. Zlatica Kožárová 

Nehlasoval: 0 
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Obecné zastupiteľstvo  uznesením č. 5/2018/G/1 vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na 

odpredaj najmenej 100 akcii akciovej spoločnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

kde cena by nemala byť nižšia ako 33,19 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2018/H/1 ruší uznesenie č. 4/2018/E/2 zo dňa 

23. 7. 2018  

 

Hlasovanie:   

Za: Jozef Olejník, PaedDr. Zlatica Kožárová, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4.  Prejednanie príprav „Deň obce Olcnava“ 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom „Dňa obce“, ktorý bude dňa  

26. 8. 2018 o 14.00 hod. s programom: vystúpenie detí ZŠsMŠ v Olcnave, ľudový rozprávač 

Jožko Jožka, folklórny súbor Domková, ľudoví speváci z Kaľavy a skupina Ščamba.                         

O zábavu večer sa postará Ondrej Sakmár. Nakoľko obecné zastupiteľstvo  nesúhlasilo                       

s vystúpením skupiny Šafolka, starosta obce ju odvolal.  

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo tombolu a schválilo zakúpenie televízora ako hlavnú cenu.       

Ing Rusnáková ponukla do tomboly kolieskove korčule a kolobežku a PaedDr Kožárová bola 

poverená oslovením podnikateľov na darovanie cien do tomboly. Jozef Olejník bol poverený 

výčapným zariadením a občerstvením  a Ing. Rusnáková spolu s Mgr. Sedlákovou 

moderovaním kultúrneho programu. 

 

K bodu 5.  Prejednanie preklenovacieho úveru na realizáciu pokládky kanalizačného  

                   potrubia v časti obce zvanej „Raj“ 

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že dňa 16. 8. 2018 bola na obecný úrad 

doručená  podpísaná zmluva z Environfondu na pokládku kanalizačného potrubia v obci vo 

výške 100 tis. eur, ktorú je potrebné realizovať do konca novembra 2018. Finančné prostriedky  

z Environmentálneho fondu dostane obec až po zrealizovaní jenotlivých prác. Starosta  obce 

informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že  obec na realizáciu jednotlivých prác potrebuje 

krátkodobý preklenovací úver vo výške 20 000 EUR, ktorý bude splatený ihneď po obdržaní 

finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu. Uver s ročnou úrokovou sadzbou 1% 

plánuje splatiť do decembra 2018.  

  

Hlavný kontrolór predložil stanovisko k úveru a odporučil schváliť úver do konca augusta, 

lebo potom sa už úver nedá zobrať.  

Zákon č. 583/2004 Z. z § 17 ods. 14 splnomocňuje hlavného kontrolóra obce preveriť 
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dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania ešte pred ich prijatím. 

Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou podľa § 17 ods. 6 

zákona je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  

Preverenie sa týka prijatia krátkodobého úveru vo výške 20.000,00 EUR na predfinancovanie 

realizácie časti projektu Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV, na ktorú Environmentálny 

fond poskytne dotačné finančné prostriedky maximálne vo výške 100.000,00 EUR. 

Momentálne zadĺženie  obce je 100.000,00 EUR, ktoré boli použité na pokládku asfaltových 

kobercov v obci.   Obecné zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra na vedomie 

a schválilo preklenovací úver vo výške 20.000,00 EUR.  

Hlasovanie:   

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,  Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2018/B/1 zobralo stanovisko hlavného 

kontrolóra na vedomie. 

 

Hlasovanie:   

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,  Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2018/E/5 schválilo preklenovací úver vo výške 

20 000 Eur na realizáciu projektu Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV, konkrétne na 

realizáciu kanalizačného potrubia v obci Olcnava v časti zvanej „Raj“ a poverilo starostu 

obce na podpísanie úverovej zmluvy s Prima bankou Slovensko, a.s. 

 

K bodu 6: Prejednanie činnosti stavebnej komisie a schválenie jej predsedu  

Starosta obce sa informoval u obecného zastupiteľstva či mali zasadnutie stavebnej komisie. 

Zasadnutie stavebnej komisie sa doposiaľ neuskutočnilo. Starosta obce vyjadril sklamanie,  

nakoľko už na druhom obecnom zastupiteľstve vyzýva stavebnú komisiu k činnosti a doposiaľ 

ona ani raz nezasadala. Vyjadril rozčarovanie nad tým, že PaedDr Kožárová pred vznikom 

stavebnej komisie mala dvadsať minútový monolog o tom, ako je potrebné riešiť stavebné 

pozemky, lebo všetko rieši len starosta sám a vôbec do činnosti nezapája poslancov obecného 

zastupiteľstva a keď ju do činnosti zapojil, tak pre riešenie nových stavebných pozemkov 

neurobila nič.   

Pán Zahuranec sa vyjadril, že chce upresniť činnosť stavebnej komisie. Starosta obce mu 

vysvetlil že už pri odovzdávaní katastrálnej mapy a štúdie nových stavebných pozemkov, ktoré 

osobne prevzal mu vysvetlil, že ide o hľadanie lokality možných nových stavebných pozemkov 

v obci. Hlavný kontrolor obce Ing. Stanislav oznámil obecnému zastupiteľstvu, že stavebná 

komisia by si mala určiť predsedu stavebnej komisie, ktorého následne by obecné 

zastupiteľstvo malo schváliť.  
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Obecné zastupiteľstvo prejednalo činnosť  stavebnej komisie a schválilo  p. Zahuranca Mareka 

za predsedu stavebnej komisie 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová,  Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval 0 

Uznesením č. 5/2018/E/6  Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo za predsedu 

stavebnej komisie Mareka Zahuranca.  

 

K bodu 7:  Úprava rozpočtu 

 

Starosta obce Jaroslav Salaj oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018, ktoré bolo vypracované v súlade s § 

11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369 / 1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa 

ustanovení  § 14, ods. 2, písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,                                                                            

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,                                                                                            

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Jedná sa o najmä o zmenu rozpočtu týkajúcu sa 

najmä schválenia prijatia úveru vo výške 20 tis. Eur v súvislosti s realizáciou časti 

projektu Olcnava – vodovod, kanalizácia a ČOV. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

rozpočtu obce. 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 je prílohou zápisnice 

 

Hlasovanie:   

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,  Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2018/E/7 schválilo úpravu rozpočtu  

rozpočtovým opatrením č. 5/2018. 

 

K bodu 8: Prejednanie pokládky kanalizačného potrubia na ul. Novej 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že kanalizácia na  ulici Novej, ktorá ešte ani 

nebola použitá  je vzhľadom na svoju neodbornú realizáciu nepoužiteľná. 

Oboznámil obecné zastupiteľstvo o zásadnej závažnej vade pokládky kanalizácie, kde medzi  
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kanalizačnými šachtami je protispád viac ako 90 cm. Ďalšou závadou je mrznutie vody v 

obecnom potrubí na ul. Osloboditeľov v časti obce zvanej Raj a ďalšou závadou je obnažené 

kanalizačné potrubie v obecnom potoku a plytká pokládka obecného vodovodného potrubia cca 

20 cm pod hladinou potoka.   Starosta obce navrhol  zvolať pracovné stretnutie  s konateľkou  

spoločnosti SPOLSTAV EKO, aby sa k tejto veľmi závažnej závade vyjadrila, aj ked tieto 

práce boli vykonané do roku 2010. Navrhol, aby na tomto pracovnom stretnutí bola prítomná aj 

stavebná komisia a jej predseda. 

Starosta obce navrhol  odmietnúť akúkoľvek spoluprácu s firmou Spolstav Eko s r. o   

Rudňany 250 až do odstránenia závažných závad ktorých sa dopustili vo výstavbe vodovodu 

a kanalizácie, ktoré túto časť stavby týmto zásadným pochybením zaradili medzi nepoužiteľné 

stavby. 

Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu obce zobralo na vedomie. 

 

K bodu 9: Prejednanie podpísania zmluvy o budúcej zmluve na dodávku pitnej vody do  

                  Bystrian 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o dokončovacích prácach na realizácií projektu 

napojenia obce Bystrany na obecný vodovod v Olcnave, ktoré projektovala  p. Ing. Babiková  v 

spolupráci s  geodetom  Štefanom Gondom a vysvetlil im body napojenia na katastrálnej hranici 

obcí Olcnava a Bystrany neďaleko hlavnej plynovej stanice v časti obci zvanej Palenčáreň.  

Z dôvodu dôležitosti projektu pre obec Bystrany požiadal starosta obce Bystrany obec Olcnavu 

o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve na tento projekt.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo a splnomocňuje starostu obce na podpísanie zmluvy o budúcej 

zmluve na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu obce Olcnava do obce Bystrany s bodom 

napojenia spoločnej katastrálnej hranice medzi obcami. 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová,  Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2018/E/8 schválilo zmluvu o budúcej zmluve na 

dodávku pitnej vody do Bystrian a uznesením č. 5/2018/F/1 splnomocnilo starostu obce 

na podpísanie zmluvy o budúcej zmluve na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu 

obce Olcnava do obce Bystrany s bodom napojenia spoločnej katastrálnej hranice medzi 

obcami. 

 

K bodu 10:  Informácie starostu obce 

 

- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pracovnom stretnutí  na Ministerstve vnútra 

SR, ohľadom odkúpenia pozemku pod Centrom voľného času (bývalým názvom strelnica). 

Oboznámil obecné zastupiteľstvo o obhájení  si nájomných vzťahov medzi obcou Olcnava            
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a Ministerstvom vnútra SR.  Ministerstvo vnútra na základe jednania so starostom obce nechá 

vyhotoviť znalecký posudok na určenie ceny pozemku o ktorý ma obec záujem na 

verejnoprospešné využitie. Predpokladaná celková cena kúpy pozemku  podľa starostu obce by 

mohla činiť cca 20% z celkovej ceny určenej znaleckým posudkom  

 

K bodu 11:  Interpelácie poslancov  

 

p. Zahuranec dal dotaz na umiestnenie zrkadla na križovatke na Družstevnej ulici. Starosta obce 

s umiestnením súhlasil. 

p.Zahuranec – dotaz na svetlá v Palenčárni. Starosta mu oznámil že ich mal navrhnúť on, čo sa 

doposiaľ nestalo, ale navrhol aby sa osadili svetlá na každom druhom stĺpe, aby osvetlenie bolo 

rovnomerné s čím p. Zahuranec súhlasil.  

PaedDr. Kožárová sa opýtala aké by boli finančné straty pre obec, ak by boli osvetlené ulice 

celú noc.. Dodala, že len naša obec v noci vypína osvetlenie a žiadna iná. Po ceste z Košíc boli 

v noci osvetlené všetky obce. Kontrolor obce Ing. Stanislav jej vymenoval niekoľko obcí v 

okolí, ktorí z úsporných dôvodov v obci po polnoci vypínajú aspoň na dva hodiny verejné 

osvetlenia  

p. Zahuranec a Ing. Rusnáková sú tiež za to, aby sa svietilo celú noc. Ak by to činilo takých 800 

až 1000 Eur, mali by sme uvažovať nad svietením po celú noc.  

 

Zlatica  Kožárová – písomne predložila inerpelácu, ktorú; zverejňujeme v plnom rozsahu bez 

písomnej úpravy. 

1. 

- vyzvala, aby sa  prehodnotilo z  ekonomického hľadiska, či je potrebné vypínanie pouličného  

osvetlenia v obci v  nočných  hodinách. Pokiaľ  sa  nejedná  celoročne  o  vysokú  sumu, bolo  

by  vhodné , aby sa svietilo aj v nočných  hodinách. 

2. 

- požiadala  starostu  obce, aby do  nasledujúceho  zasadnutia ukázal  uznesenie  zo  zasadnutia 

Obecného  zastupiteľstva, v  ktorom  poslanci schválili založenie  Olcnavskej  s.r.o. , kde 

výlučne  jediným  konateľom  má  byť  Jaroslav  Salaj. 

 

3.   (  Pozn. - toto  neodznelo v bode Interpelácie  poslancov , ale v úvode  ). 

PaedDr. Kožárová  požiadala   starostu  obce,  aby   konal  v  súlade  s  aktuálne schváleným 

rokovacím  poriadkom  obce a vždy v úvode  zasadnutia vyzval  prítomných, či boli  podané  

nejaké  námietky voči  obsahu v  predchádzajúcej  zápisnici.  Vyhneme  sa tak  situácií, kedy 

zápisnice zo  zasadnutí OZ  nebudú  zverejňované na  internetovej  stránke  obce  Olcnava. 

4. 

Je zarážajúce a nanajvýš nedemokratické, ak si  starosta  obce  dovolí nezverejniť posledné  dve 

zápisnice  zo  zasadnutí  obecného zastupiteľstva.  Ako  dôvod  je ten, že sa mu  nepáčia 

poznámky overovateľov  zápisníc. Tým  jednoznačne dáva  najavo skutočnosť, že verejnosť, 

predovšetkým  olcnavčania sa dozvedia  o dianí  v obci  len to, čo sám  starosta  obce  uzná  za  

vhodné  a chce zverejniť. 
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Podotýkam, že  ide predovšetkým   o zverejnenie interpelačných poznámok poslancov, ktorí  

niečo  na  zasadnutí povedia, sami to dajú do zápisnice  ako ich autentická  výpoveď a pán  

starosta  to  vyhodnotí, že on  to počul  inak. 

Sám tak  porušuješ aktuálny rokovací  poriadok obce  Olcnava, kedy čl. 15, odsek  2 Ti  hovorí, 

že je Tvojou  povinnosťou vyzvať overovateľov zápisnice z predchádzajúceho  zasadnutia, či  

bola overená  a aké boli proti  nej  podané  námietky. Ak  neboli  podané námietky, pokladá  sa 

za schválenú. Pokiaľ boli podané  námietky, rozhodne o nich obecné  zastupiteľstvo  po 

vyjadrení  overovateľov  hlasovaním. 

Pán  starosta , poslanci  sú Ti  potrební  skutočne  len  pokiaľ  potrebuješ formálne  niečo  

schváliť  hlasovaním a  dať  to  do  uznesenia.   

O ostatných  náležitosti si  rozhoduješ  výsostne sám. Si  starosta,  ktorý  si síce  vypočuje  aj  

iný   názor , ale to je všetko.     

Bude  vždy  tak, ako sám  rozhodneš. Typickým  príkladom  sú aj posledné  dve  nepodpísané  

zápisnice. 

Výhrady  a pripomienky overovateľov oboch  prípadoch zápisníc  si  absolútne  neakceptoval,  

pretože pravdepodobne si v nich  videl  vlastné  ohrozenie.  Inak  si to neviem  vysvetliť,  

nakoľko máme aj  zvukový  záznam,  ktorý  dokumentuje,  že  dané  pripomienky                            

v skutočnosti  odzneli.  Ale len  pre Tebe   známych  dôvodov  si ich  nezverejnil.   

Ako  na predošlom  zastupiteľstve, boli miesta,  kedy  si  vypol  nahrávacie  zariadenie,  aby  sa 

náhodou  nedostalo vonku to , čo  by  Olcnavčania  počuť  nemali. 

Nepáči sa  mi, a nie som sama, tento Tvoj  spôsob  jednania  a manipulácie  s ľuďmi.  Napriek  

tomu,   si  nesmierne  vážim , čo  všetko  si pre Olcnavu  urobil a  bolo  toho  dosť.  Nezabúdaj, 

že pri  Tvojej  práci  je  komunikácia a akceptácia názoru , ktorý  aj  nezdieľaš,  potrebná  a 

dokumentuje  to  aj  o  istej  Tvojej intelektovej  úrovni. 

Niekedy  prílišné  sebavedomie  ohrozuje  a  okolie  to znechucuje. Ak človek cíti, že je  

absolútne  zbytočné vyjadriť  sa, je to dosť  zlé. A  ja to tak cítim. A vedz, že už dvaja poslanci 

sa aj  kvôli tejto skutočnosti  vzdali  mandátu. Minimálne  sa nad tým,  prosím Ťa,   zamysli a 

prehodnoť svoje  postoje. 

 

- Starosta obce sa vyjadril, že  nesúhlasí s tým čo povedala PaedDr. Kožárová. 

Nahrávanie sa vypína po jednotlivých bodoch, aby sa lepšie písala zápisnica. Vypínanie 

nahrávania nerobí, iba ak sa jedná o  osobné údaje. Na otázku starostu obce, že ktoré údaje 

starosta obce nezverejnil, alebo vypol nahrávacie zariadenie odpovedala, že si nevie na rýchlo 

spomenuť.   

Overovatelia sú tam na to, aby nepodpísali zápisnicu ak s ňou nesúhlasia, ale najčastejšie s ňou 

nesúhlasí len samotná PaedDr. Kožárová, ako často starosta obce spomína z dôvodu riešenia 

žabo myších vojen o ničom.  

Veľmi často riešime žabo-myšie vojny - kto, čo povedal a nezaoberáme sa dôležitými vecami 

ako su napríklad stavebné pozemky pre riešenie ktorých, ona okrem rečí, aké su stavebné 

pozemky potrebné, neurobila absolútne nič. Starosta obce to považuje za osobný útok PaedDr. 

Kožárovej.  

PaedDr. Kožárová chce vedieť kedy odsúhlasili starostu obce za konateľa s.r.o. Povedala, že 
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urobil  najviac zo všetkých starostov, ale nepochopí, prečo chce byť sám konateľ spoločnosti. 

Starosta obce jej oznámil, že to čo si sama odhlasovala nech si aj sama nájde na zverejnenej 

internetovej stránke a bez odsúhlasenia konateľa  by ani obecná s. r. o Olcznow nevznikla. 

 

Ďalej starosta obce opakovane druhykrát ponúkol svoju funkciu konateľa obecnej OLCZNOW   

s. r. o, ktorá ma teraz podpísanú zmluvu na 100 tis eur, nech tú funkciu prevezme ktokoľvek a 

nech si za ňu aj zodpovedá, tak ako za ňu zodpovedá starosta obce, ktorý túto funkciu konateľa 

spoločnoti zo zákona musí vykonávať bezplatne a on                          v spoločnosti odmieta 

pracovať s ľudmi ktorí by mu  hádzali polená pod nohy, presne tak isto ako to je teraz na 

zastupiteľstvách, že čím viac sa snaží, tým  je viac kritiky a nekonečných  žabo myších vojen, 

ktoré nevedú k ničomu.  Post konateľa obecnej spoločnosti Olcznow s.r.o nakoniec nikto 

neprijal a aj napriek tomu  starosta obce povedal, že je kedykoľvek pripravený sa jej vzdať. 

Vyjadril sklamanie nad tým, že obec na pokládku kanalizácie žiadala 180 tisic eur a dostala len 

100 tis. Založením obecnej s.r.o starosta obce poznamenal, že obecná s.r.o. nepotrebuje 

produkovať zisk a že aj za tých 100 tis eur zrealizuje kanalizáciu v celkovej dlžke cca 800 m, 

ako keby dostala obec 180 tis eur a ešte že  z toho aj zaplatí obci prenájmom garážových 

priestorov a traktora vo výške 1000,-  eur mesačne,  z čoho si obec uhradí  povinnú 5% 

spoluúčasť obce, čiže celá realizácia pokládky 800 m kanalizácie obec  nebude stáť nič. 

Vyjadril sklamanie nad tým, že ak by realizáciu robila súkromná s. r.o,  tak tá by zrealizovala 

len polovicu pokládky kanalizácie, t.j cca 400m a že vtedy by boli neprajní poslanci asi   

spokojnejší ?!    

  

Pripomienky občanov 

Neboli žiadne 

 

K bod 12.  Záver  

Starosta obce Jaroslav Salaj  poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

V Olcnave, 29. 8. 2018 

 

 

             

             

             

                         Jaroslav S a l a j 

             starosta obce 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

 

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

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

 


