
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Olcnava, 

konaného dňa 10.02.2023 o 17:00 hod 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:   Jaroslav Salaj 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. František Stanislav 

Poslanci:    Adela Kyjovská 

Vladimír Pavol 

Marián Salaj 

Mgr. Zuzana Štofanová, MPH 

Marek Zahuranec  

Roman Živčák 

 Zapisovateľka:   Ing. Dominika Salajová 

 Hosť:   Juraj Gardošík 

 

Neprítomní:      

Poslanec:    Jozef Čižmárik 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 

3. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava za rok 

2022. 

4. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 

1. polroku 2023. 

5. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022. 

6. Prerokovanie zámeru obce Olcnava č. 1/2023 na prenájom budovy s priľahlým 

pozemkom Centra voľného času p. Jurajovi Gardošíkovi. 

7. Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských 

zariadeniach. 

8. Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska obce Olcnava. 

9. Informácie starostu obce. 

10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 



K bodu 1 Otvorenie 

Rokovanie 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril Jaroslav Salaj, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil neúčasť poslanca, Jozefa Čižmárika. 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom zasadnutia.  

Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

 

Uznesením č. 3/2023/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, 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 8, a to: 

- Bod 9 Prerokovanie schválenia darovacej zmluvy nadácie Jozefa Salaja pre Spišské 

Vlachy a Spiš, a Jaroslava Salaja – starostu obce  

- Bod 10 Prerokovanie schválenia darovacej zmluvy Členskej základne výboru COOP 

Jednota Olcnava 

 

Uznesením č. 3/2023/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnenie 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o body: 

 

- Bod 9 Prerokovanie schválenia darovacej zmluvy nadácie Jozefa Salaja pre 

Spišské Vlachy a Spiš, a Jaroslava Salaja 

- Bod 10 Prerokovanie schválenia darovacej zmluvy Členskej základne výboru 

COOP Jednota Olcnava 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p. Adelu Kyjovskú a Vladimíra Pavola a 

volí návrhovú komisiu v zložení: Marián Salaj a Roman Živčák. 

 



Uznesením č. 3/2023/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení Marián Salaj a Roman Živčák. 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: Roman Živčák 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 3 Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava 

za rok 2022 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Olcnava, Ing. Františkovi 

Stanislavovi, ktorý predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti 

za rok 2022. Oboznámil obecné zastupiteľstvo s vykonanými kontrolami, zistenými 

nedostatkami a odporúčaniami za rok 2022. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesením č. 3/2023/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

 

 

K bodu 4 Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na 

obdobie 1. polroku 2023 

 Hlavný kontrolór obce Olcnava, Ing. František Stanislav, oboznámil obecné 

zastupiteľstvo s návrhom plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroku 2023. Poslanec 

Marek Zahuranec navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti o preverenie možnosti čerpania 

úveru obce Olcnava.  

Obecné zastupiteľstvo tento návrh jednohlasne schválilo. Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 1. polroku 2023 je súčasťou zápisnice 

obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesením č. 3/2023/A/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 1. polroku 2023. 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

 



 

K bodu 5 Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s upravenou Správou 

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

Táto správa je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo Správu jednohlasne schválilo.  

Uznesením č. 3/2023/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 6 Prerokovanie zámeru obce Olcnava č. 1/2023 na prenájom budovy s priľahlým 

pozemkom Centra voľného času p. Jurajovi Gardošíkovi 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou    

a zámerom na prenájom budovy Centra voľného času s priľahlým pozemkom p. Jurajovi 

Gardošíkovi a p. Beáte Krajčiovej, ktorí majú záujem o budovu spolu s priľahlým pozemkom 

na účely rozvoja cestovného ruchu v obci. Obecné zastupiteľstvo prizvalo p. Juraja Gardošíka 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom podania bližších informácií 

o podnikateľských plánoch  s budovou Centra voľného času a priľahlého pozemku. Osobne 

zúčastnený p. Juraj Gardošík informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,           

že plánujú rekonštrukciu budovy Centra voľného času na organizovanie rôznych spoločenských 

akcií. Taktiež plánujú k budove pristaviť altánok na vonkajšie posedenie pri ohni. Priľahlý 

pozemok plánujú využiť pre svoje kone, ktoré sa momentálne nachádzajú v blízkosti budovy 

a ktoré by slúžili verejnosti napr. na školu jazdy na koni a pod. Pán Juraj Gardošík taktiež 

podotkol, že spolu s p. Beátou Krajčiovou by mali záujem nie len o prenájom budovy 

s priľahlým pozemkom, ale aj o ich kúpu.  

 Starosta obce uviedol, že obec budovu, ako jej vlastník nevyužíva a preto sa nebráni 

prenájmu predovšetkým ak to pomôže aj rozvoju obce.  Starosta obce následne otvoril diskusiu, 

v rámci ktorej obecné zastupiteľstvo prerokovalo daný bod, upozornilo p. Juraja Gardošíka       

na sťažnosti ohľadne znečistenia miestnej komunikácie a požiadalo o nápravu. Obecné 

zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo zámer obce Olcnava č. 1/2023 na prenájom budovy 

s priľahlým pozemkom Centra voľného času na dobu 2 rokov za nájomné vo výške 100 

€/mesiac. Z výšky nájmu sa môžu odratávať všetky náklady na renováciu budovy, ktoré 

vynaloží p. Juraj Gardošík. Zápočet nákladov musí odsúhlasiť stavebná komisia. 

Ďalšie prerokovanie tohto bodu bude prebiehať na zasadnutí stavebnej komisie.  



Uznesením č. 3/2023/A/e) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje zámer obce 

Olcnava č. 1/2023 na prenájom budovy s priľahlým pozemkom Centra voľného času         

na dobu 2 rokov za nájomné vo výške 100 €/mesiac. 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 7 Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách 

a školských zariadeniach 

 Starosta obce otvoril diskusiu k bodu návrhu VZN o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských 

zariadeniach. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali návrh a jednohlasne ho schválili. 

Uznesením č. 3/2023/A/f) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 8 Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska obce Olcnava 

 Starosta obce otvoril diskusiu k bodu návrhu VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Olcnava. V rámci diskusie poslanci obecného zastupiteľstva 

poznamenali, že prerokované VZN nebolo menené už niekoľko rokov a v súvislosti s aktuálnou 

ekonomickou situáciou je zmena VZN adekvátna. Taktiež poslanci obecného zastupiteľstva 

navrhujú do budúcna uvažovať aj nad kolumbáriom. Po prerokovaní poslanci obecného 

zastupiteľstva návrh jednohlasne schválili.  

Uznesením č. 3/2023/A/g) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Olcnava.  

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9 Prerokovanie schválenia darovacej zmluvy nadácie Jozefa Salaja pre Spišské 

Vlachy a Spiš, a Jaroslava Salaja - starostu obce 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o darovacej zmluve od nadácie Jozefa 

Salaja a Jaroslava Salaja (starostu obce), ktorej predmetom je už zakúpená a osadená lanová 

pyramída, ktorá je umiestnená v obecnom parku. Cena darovanej lanovej pyramídy je 3 595 

Eur. Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a schvaľuje darovaciu zmluvu nadácie Jozefa 

Salaja a Jaroslava Salaja – starostu obce. 

Uznesením č. 3/2023/A/h) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje darovaciu 

zmluvu nadácie Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, a Jaroslava Salaja - starostu obce 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 10 Prerokovanie schválenia darovacej zmluvy Členskej základne výboru COOP 

Jednota Olcnava 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o darovacej 

zmluve, ktorej darca je Členská základňa výboru COOP Jednota Olcnava a ktorej predmetom 

je prevod (predaj) požičovne obecnému úradu za symbolické 1 Euro. Starosta obce priblížil 

poslancom obecného zastupiteľstva, že ide o požičovňu kuchynského riadu a jeho 

príslušenstva, ako aj obrusov pre rôzne spoločenské a iné akcie, ktorého vypožičanie občanom 

je spoplatnené. Starosta obce otvoril diskusiu v rámci ktorej obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

darovaciu zmluvu a jednohlasne ju schválilo.  

Uznesením č. 3/2023/A/i) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje darovaciu 

zmluvu Členskej základne výboru COOP Jednota Olcnava 

 

Hlasovanie: 

Za: Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH, Marek 

Zahuranec, Roman Živčák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  



Nehlasoval: 0 

K bodu 11 Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

- podaní podnetu na spoločnosť Železnice SR o úpravu spojov konkrétne obnovenie 

vlakového spojenia č. 7879 s odchodom o 3:33 zo žel. zastávky Olcnava, a časového 

posunutia vlakového spojenia č. 7800 z 5:25 hod. na 05:00 hod. z dôvodu, že cestujúci 

do práce týmto spojom, nestíhajú nastúpiť do práce na 06:00 hod.,  

- prevzatí a následnom prepísaní protipovodňového vozíka na obec Olcnava 

darovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 

- prebiehajúcom výberovom konaní na strešnú krytinu Základnej školy s materskou 

školou v Olcnave. 

Uznesením č. 3/2023/C/b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu 

obce 

 

K bodu 12 Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

poslanci obecného zastupiteľstva Vladimír Pavol a Roman Živčák 

- poznamenali, že je potrebné zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov v našej obci, 

konkrétne na ulici Osloboditeľov (dolná časť), a to predovšetkým pred rodinnými domami, 

ktoré nie sú obývané nakoľko sú ťažko prechodné predovšetkým pre mamičky s kočiarmi, a sú 

miestami zľadovatelé pričom hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa. Starosta obce zobral na 

vedomie. 

poslanec obecného zastupiteľstva Roman Živčák 

- podotkol, že do obecného parku, predovšetkým k už spomínanej lanovej pyramíde žiada 

aby boli osadené tabule s nápisom „Na vlastnú zodpovednosť“, nakoľko pri nevhodnom, resp. 

nesprávnom zaobchádzaní s detskými prvkami môže dôjsť k poškodeniu detského prvku               

a najmä ohrozeniu zdravia detí. Starosta obce zobral na vedomie a zabezpečí osadenie 

upozorňujúcich tabuliek. 

poslanec obecného zastupiteľstva Marek Zhauranec 

- sa informoval u starostu obce, kedy začnú práce na hasičskej zbrojnici. Starosta obce 

informoval poslanca, ako aj všetkých prítomných, že materiál je nakúpený, takže so stavebnými 

prácami, ktoré sú potrebné z vonkajšej strany budovy hasičskej zbrojnice a jej okolí sa začnú 

hneď, ako nastanú priaznivejšie klimatické podmienky.  

 

K bodu 13 Rôzne 

  

K bodu 14 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 3. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Olcnava, ktoré sa ukončilo o 20.00 hod. 



 

 

V Olcnave, dňa 14.02.2023 

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

 

Overovatelia zápisnice 

 

Adela Kyjovská      ............................................. 

    

Vladimír Pavol      ............................................. 

 

 

 

 

          Jaroslav Salaj 

            starosta obce 


