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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 

 

z 28. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa  23. 7. 2018 

 

Prítomní:                                                     Neprítomní:  

   PaedDr. Zlatica Kožárová                   Ján Olejník   

                   Jozef Olejník                             Bc. Juliana Krokusová         

   Ing. Miroslava Rusnáková     

   Marek Zahuranec 

                   Michal Kaščák od 19.10 hod. 

                   Ing. František Stanislav 

Program:       

1. Otvorenie 

     a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  b) Kontrola plnenia uznesení   

2.  Prejednanie zámeru odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

3.  Prejednanie odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

4. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018  

                    a)  Prejednanie  rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom  

                         období, 

                    b)  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva                 

                         na  nasledujúce volebné obdobie  

5.    Prejednanie činnosti stavebnej komisie   

6.    Prejednanie činnosti novozaloženej Únie žien 

7.    Prejednanie príprav „Dňa obce Olcnava“ 

8. Informácie starostu obce  

9. Interpelácie poslancov  

10. Pripomienky občanov 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Jaroslav Salaj  otvoril a viedol 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal 

všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.   

Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Hlasovanie:   

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

      Marek Zahuranec,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. 4/2018/E/1 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia obecného  zastupiteľstva 
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K bodu 2a:  

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: p. Marek Zahuranec, p. Jozef Olejník 

Uznesením č. 4/2018/C/1 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave zvolilo návrhovú komisiu v zložení:  

p. Marek Zahuranec, p. Jozef Olejník 

Hlasovanie:   

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

      Marek Zahuranec, Michal Kaščák, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

                                                                                   

Starosta obce určil: 

Overovateľov zápisnice: 

p. PaedDr. Zlatica Kožárová, p. Ing. Miroslava Rusnáková  

Zapisovateľku: Valéria Gardošíková  

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu  

 

K bodu 2b: Kontrola plnenia uznesení   

Uznesenia obce sa plnia priebežne 

K bodu 3: Prejednanie zámeru odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so zámerom odpredaja ďalších akcií akciovej 

spoločnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti,  v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €, za kúpnu 

cenu  1 akcie vo výške 40,00 €, €  v súlade s § 9a, ods.1, písm.a)  zákona NR č. 138/1991, v znení 

neskorších predpisov,  o majetku obcí.  

Odpredaj akcií prebehne formou verejnej súťaže, kde cena za akciu je daná a súťažiť sa bude  

o počet odpredaných akcií. Podmienky verejnej súťaže budu 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.  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave prejenalo a schválilo zámer odpredaja akcií Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti. 

Hlasovanie 

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

      Marek Zahuranec  Michal Kaščák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2018/E/2 schválilo zámer odpredaja  4 128 akcií 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej 

hodnote 1 akcie 33,19 €, za kúpnu cenu  1 akcie vo výške 40,00 €  v súlade s § 9a, ods.1, 

písm.a)  zákona NR č. 138/1991, v znení neskorších predpisov,  o majetku obcí.  

Odpredaj akcií prebehne formou verejnej súťaže, kde cena za akciu je daná a súťažiť sa bude 

o počet odpredaných akcií.  Podmienky verejnej súťaže budú zverejnené na obecnom úrade 
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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.  

 

K bodu 4.  Prejednanie odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti  

Starosta obce sa vyjadril, že na minulom zasadnutí bol odsúhlasený návrh na odpredaj  

100 ks akcií akciovej spoločnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 

058 89 Poprad, v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €, v celkovej menovitej hodnote 3319,00 € 

(slovom: tritisíctristodevätnásť eur) za kúpnu cenu 1 akcie vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú kúpnu 

cenu 4000,00 € (slovom: štyritisíc eur) kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B, Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto 811 08, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.11, 

zákona NR č. 138/1991, v znení neskorších predpisov,  o majetku obcí. Pripomenul, že týmto 

predajom sa hodnota majetku obce nezníži, nakoľko hodnota za ktorú predávame je vyššia ako je 

menovitá hodnota.  Podtatranská vodárenská spoločnosť tu nemá žiadny majetok a akcionári 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti nemajú žiadnu výhodu pri odbere vody. Počas 15 ročného 

vlastníctva akcií PVS obec Olcnava nemala z týchto akcií žiadny  príjem a práve naopak, musela 

platiť ročné poplatky za vedenie účtu týchto akcií stredisku cenných papierov.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. 

 

Hlasovanie:   

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

      Marek Zahuranec, Michal Kaščák, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2018/E/3 schválilo odpredaj  100 ks akcií Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej hodnote 1 akcie 

33,19 €, v celkovej menovitej hodnote 3319,00 € (slovom: tritisíctristodevätnásť eur) za kúpnu 

cenu  1 akcie vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú kúpnu cenu 4000,00 € (slovom: štyritisíc eur) 

kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.11, zákona NR č. 138/1991, v znení 

neskorších predpisov,  o majetku obcí. 

 

K bodu 5.a)  Prejednanie  rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období                  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov schvaľuje, resp. určuje výkon funkcie 

starostu  obce Olcnava pre nové volebné obdobie r. 2018-2022 v rozsahu jedna, t. z. v plnom 

rozsahu. 

Hlasovanie:   

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

Kaščák, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 

Uznesením č. 4/2018/D/3  Obecné zastupiteľstvo v Olcnave podľa § 11 ods. 4. písm. i) 

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

výkon funkcie starostu  obce Olcnava pre nové volebné obdobie r. 2018-2022 v rozsahu 

jedna, t. z. v plnom rozsahu 

 

K bodu 5.b)  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva  na 

nasledujúce volebné obdobie  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave prerokovala počet poslancov obecného zastupiteľstva 

v novom volebnom období r. 2018 – 2022  a určuje 7 poslancov obce Olcnava a 1 volebný 

obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018-2022. 

 

Hlasovanie: 

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

      Marek Zahuranec  Michal Kaščák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval 0 

Uznesením č. 4/2018/D/4  Obecné zastupiteľstvo v Olcnave v súlade s § 166 zákona  

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. určuje 1 volebný obvod pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva a v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov určuje 7 poslancov obce Olcnava v novom volebnom období 

r. 2018 – 2022.  

 

K bodu 6: Prejednanie činnosti stavebnej komisie   

Starosta obce otvoril diskusiu ohľadom  činnosti stavebnej komisie, ktorá by mala navrhnúť  

riešenia nových stavebných pozemkov v obci Olcnava. Členmi stavebnej komisie sú všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí majú právomoc si na pomoc pri riešení stavebných 

pozemkov v obci prizvať aj obyvateľa obce ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo a odovzdaní katastrálnej mapy a starej štúdie 

stavebných pozemkov obce, ktorou starosta obce disponoval, p. Zahurancovi Marekovi. 

Požiadal  stavebnú komisiu aby si zvolili predsedu, ktorý by mal byť  následne schválený na 

obecnom zastupiteľstve. Stavebná komisia ku dňu zastupiteľstva nezasadala ani raz.   

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva , aby navrhli  pozemok vhodný na 

zberný dvor obce Olcnava.  

Pán Zahuranec navrhol urbársky pozemok pri ceste do Hája, ktorý presnejšie neidentifikoval.  

 

K bodu 7:   Prejednanie činnosti novozaloženej Únie žien 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v obci Olcnava bola založená únia žien, ktorá 

ponúkla spoluprácu pri organizovaní Dňa obce Olcnava a taktiež navrhla výlet do Poľského mesta 

Nový Targ. Predsedníčkou  Unie žien je Janka Dolnačková. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  

činnosť novozaloženej Únie žien a rôzne možnosti (finančné, priestorové a pod.), ktorými Úniu do 

budúcna podporí.  
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K bodu 8:  Prejednanie príprav „Dňa obce Olcnava“ 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo prípravy ,,Dňa obce ,, ktorý sa uskutoční  26. 8. 2018  o 14:00 

hod, na ktorom bude účinkovať skupina  Ščamba, Šafolka, Jožko-Jožka, obecná folklórna skupina 

Domková, speváci z obce Kaľava a  deti zo ZŠ s MŠ v Olcnave.  

Návrhy poslancov: 

PaedDr. Kožárová - znížiť počet skupín, lebo je to únavné. Nepozvala by skupinu Ščamba, lebo  

je drahá. Poznamenala,  že  starosta  sa opäť neporadil  s výberom  kultúrnyvh  telies   s poslancami 

a vybral ich sám,  napriek tomu, že Šafolka  a  Jožko-Jožka  v  Olcnave  za  posledný  rok už  

účinkovali.   

Pán Zahuranec -  lepšie usporiadať vystúpenia a nemeniť žáner. Taktiež uvažoval nad skupinou 

Ščamba. 

Ing. Rusnáková navrhla  kúzelníka Wolfa namiesto Jožka Jožku, vzhľadom na to, že pán už v obci 

vystupoval minimálne 2x (Dni Obce, posedenie s dôchodcami) a bolo by vhodné program 

obmieňať. Taktiež uviedla, že skupinové zloženie Šafolka už v obci vystúpilo na posedení 

s dôchodcami a bolo by vhodné zvážiť aj ich účinkovanie na podujatí Dni obce Olcnava. 

Starosta obce: Jožka Jožku v Olcnave vystupoval pred dvoma rokmi na posedení s dôchodcami, mal 

veľký úspech  a videli ho len dôchodcovia, stál nás 220 eur. Teraz pýta 400,- Eur. 

Šafolku bola tiež len na dôchodcoch a patrí medzi TOP 10   na Slovensku a stála 150 eur. 

p.Zahuranec, Ing.Rusnáková, p. Olejník - navrhli za moderátorku PaedDr. Kožárovú, ktorá 

moderovanie odmietla.  

Poslankyňa   Kožárová  sa  vyjadrila, že ju  mrzí  vyjadrenie  starostu  obce, že je konfliktná. Ide   o  

subjektívny  postoj  starostu  obce a vníma  túto  skutočnosť ako reakciu  starostu na fakt, že  

spomínaná  poslankyňa  si  dovolí  v  niektorých veciach  nesúhlasiť  so  starostom a mať  iný  

názor . 

Starosta obce :  Reagoval že nikdy nepovedal že je konfliktná, ale že vytvára nepriaznivú atmosféru 

čo je uvedené aj v zápisnici obecného zastupiteľstva.  

Ščamba berie za vystúpenie 1600,-  eur a minulý rok ju mali pozvanú aj v Dúbrave, čiže pozývajú 

ju  aj podstatne menšie obce ako je Olcnava. 

Účinkujúci z Kaľavy chcú len na benzín niečo, čiže cca 30 eur. 

 

Starosta obce požiadal p. Jozef Olejníka, aby zabezpečil výčapný pult.  

 

Takmer všetci prítomní  poslanci  sa zhodli  na tom, že  tohtoročný  Deň  obce  je  neúmerne 

predražený a vyvstáva  otázka,  či si to  Olcnava  pri  svojom  finančnom  rozpočte  môže  dovoliť. 

Starosta   obce položil  otázku, či  by  nebolo  vhodné zaviesť  výber  vstupného  na Deň  obce.  

Poslanci s tým  nesúhlasili.  Rozprávalo  sa aj tombole,  ktorá   by  mohla  v  malej  miere  vykryť 

vysoké  finančné  náklady  na spomínanú  akciu.  

 

K bodu 9:.  Informácie starostu obce  

- Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o opakovaných poruchách na obecnej Škode 

Felícia, ktorej opravy už sú nerentabilné. Korózia celého auta s prihliadnutím na platnosť 

STK do septembra 2018 je havarijná a  po poslednej poruche auta v Spišských.Vlachoch ju 

starosta obce nechal odtiahnuť na zberný dvor v Spišských Vlachoch, kde si ju poslanci 

obecného zastupiteľstva môžu aj obzrieť. Likvidácia Škody Felicie v zbernom dvore je 
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bezplatná.   

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že obec ešte nemá podpísanú zmluvu 

s Environfondom na výstavbu kanalizácie v obci, ktorú obec získala  vo výške 100 tis. eur 

z dôvodu drobných nedostatkov vo vydanom stavebnom povolení, ktoré vydáva Okresný úrad 

odbor starostlivosti o životné prostredie. Informoval o tom, že všetky podklady sú už zaslané 

a že očakáva vo veľmi krátkej dobe pozvanie k podpísaniu zmluvy. Termín ukončenia 

realizácie pokládky kanalizácie na ulici Osloboditeľov je podľa zmluvných podmienok určený 

najneskôr do 30. 11. 2018  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich osobných jednaniach na  

Ministerstve vnútra v Bratislave ohľadom riešenia  pozemku pri Centre voľného času 

(strelnici ). 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach pokládky 

kanalizačného potrubia pod železničným mostom, kde hlavný dôraz kladie aj na rozšírenie 

hlavnej príjazdovej cesty. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie starostu obce. 

 

K bodu 10:    Interpelácie poslancov  

 

Ing. Rusnáková sa informovala ohľadom realizácie  detského  ihriska, na ktoré obec získala 

9500,- eur.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že všetky podklady boli zaslané a že čakáme 

na podpísanie zmluvy.  

 

p. Zahuranec -  Dotaz, ako je to s  osvetlením ul. Lúčnej 

Starosta obce informoval, že túto záležitosť sme už riešili na predošlom obecnom 

zastupiteľstve  a zatiaľ neoznačil stĺpy verejného osvetlenia kde navrhuje doplnenie svietidiel. 

PaedDr. Kožárová sa informovala ohľadom označenia ulíc.  

 p. Zahuranec  mal pripraviť návrh označenia  a cenovú ponuku realizácie, ktoré nepredložil.  

 

PaedDr. Kožárová tlmočila  požiadavky občanov, že pred vstupom do Potravín na ulici Jarnej 

treba vyasfaltovať časť cesty, nakoľko tam stoja autá a nedá sa okolo nich prejsť, ako aj na 

nákladné auta, ktoré tam vykladajú tovar.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že pri vstupe do predajne Potravín na ulici 

Jarnej  plánuje rozšíriť cestu a zároveň poriešiť aj zvod dažďovej vody popod ňu, nakoľko 

v zimnom období je tam nebezpečenstvo pošmyknutia. V tomto smere starosta obce tam 

plánuje vymurovať oporný múr na kraji cesty, čím sa cesta rozšíri a následne sa cesta 

vyasfaltuje spolu s cestou pod železničným mostom.  

  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že po žiadosti zaslanej na Dopravný 

inšpektorát,zaslal žiadosť aj na Okresnú správu ciest v Spišskej Novej Vsi, ohľadom  

označenia strednej čiary hlavnej prístupovej cesty do obce.  

 

p. Zahuranec  sa informoval ohľadom montáže sieťky a žalúzie v kuchyni.  

Starosta obce informoval, že na objednaného dodávateľa čaká už 3 týždne.  



 

 

7 

 

Ing. Rusnáková poskytla starostovi obce nový kontakt na dodávateľa zo Spišských Vlach.   

p. Zahuranec upozornil na  smetisko v Palenčárni.   

 

Ing. Rusnáková sa informovala, ako funguje obecná s.r.o.  

Starosta obce informoval, že obecná s. r.o. nevykonáva žiadnu činnosť, nakoľko obec ešte 

nemá podpísanú zmluvu s Environmentálnym fondom 

 

Starosta ďalej informoval o riešení havarijného stavu vodného zdroja v ZŠ s MŠ v Olcnave, 

ktorý sa nenachádza na obecnom pozemku, ale na pozemku Urbárskej spoločnosti 

a Slovenského pozemkového fondu. Starosta obce ohľadom pozemku vedie rokovania.  

 

K bodu 11:  Pripomienky občanov 

Neboli žiadne 

 

K bod 15.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva.  

 

V Olcnave,  31. 7. 2018 

 

 

 

                                           Jaroslav S a l a j 

             starosta obce 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

 

 

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

                      ...................................... 
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U Z N E S E N I E 

 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 23. 7.  2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí  

 

A. Prerokovalo: 

 

1. Zámer odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

2. Odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.  

            3. Rozsah výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období  

 4. Činnosť stavebnej komisie   

 4. Činnosť novozaloženej únie žien 

            5. Prípravu akcie „Deň obce“ 

. 

               Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

B. Berie na vedomie: 

1. Informácie starostu obce 

 

 C. Volí 

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Marek Zahuranec, Jozef Olejník   

 

 D. Určuje 

1.  Overovateľov zápisnice: p. PaedDr. Zlatica Kožárová, p. Ing. Miroslava Rusnáková  

 

2.  Zapisovateľku: Valéria Gardošíková 

  

3. Výkon funkcie starostu  obce Olcnava pre nové volebné obdobie r. 2018-2022  

     v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR  

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

 

4.  1 volebný obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva v súlade s § 166     

     zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  

     niektorých zákonov v z. n. p.  

     a 7 poslancov obce Olcnava v novom volebnom období r. 2018 – 2022.  

     v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   

     predpisov  
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E.  Schvaľuje : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva    

     

2. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2018/E/2 schválilo zámer odpredaja  4 128 akcií  

    Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej  

    hodnote 1 akcie 33,19 €, za kúpnu cenu  1 akcie vo výške 40,00 €  v súlade s § 9a, ods.1,  

    písm.a)  zákona NR č. 138/1991, v znení neskorších predpisov,  o majetku obcí.  

    Odpredaj akcií prebehne formou verejnej súťaže, kde cena za akciu je daná a súťažiť sa  

    bude o počet odpredaných akcií.  Podmienky verejnej súťaže budu 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.  

 

3.   Odpredaj  100 ks akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  

      Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €, v celkovej  

      menovitej hodnote 3319,00 € (slovom: tritisíctristodevätnásť eur) za kúpnu cenu  1 akcie 

      vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú kúpnu cenu 4000,00 € (slovom: štyritisíc eur)  

      kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré     

      Mesto,  ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.11, zákona NR  

      č. 138/1991, v znení neskorších predpisov,  o majetku obcí. 

 

     

 

 

V Olcnave 31. 7. 2018 

 

 

 

 

                                                Jaroslav S a l a j 

                                                                                           starosta obce 

 


