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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 25. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 2. 3. 2018 

 

 

Prítomní:                                 Neprítomní:  

   PaedDr Zlatica Kožárová                      Miroslav Gardošík 

                  Bc. Juliana Krokusová                       Michal Kaščák  

   Ján Olejník                                Ing. František Stanislav             

   Jozef Olejník     

   Ing. Miroslava Rusnáková 

    

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou v Olcnave   

4.  Dodatok č. 01 k Zmluve o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017     

6. Úprava rozpočtu obce Olcnava    

7. Prejednanie predbežných termínov obecných zastupiteľstiev 

8. Prejednanie vysporiadania pozemkov v obci 

9. Prejednanie zorganizovania návštevy divadla obyvateľov obce 

10. Prejednanie prípravy projektov obce 

11.  Interpelácie poslancov 

12.  Pripomienky občanov   

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí,určil 

zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a oboznámil ich s programom zasadnutia.           

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program zastupiteľstva. 

 

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

 

Návrhová komisia: Ján Olejník, PaedDr. Zlatica Kožárová 

 

Overovatelia zápisnice. Jozef Olejník,  Ing. Miroslava Rusnáková  
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval  obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia priebežne. 

 

K bodu 3: Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou v Olcnave   

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom  zriaďovacej listiny Základnej 

školy  s materskou školou v Olcnave, nakoľko doposiaľ boli tri zriaďovacie listiny a to 

zvlášť pre Základnú školu s materskou školou, Školský klub detí a Školskú jedáleň. Na 

podnet hlavného kontrolóra obce bola spracovaná nová spoločná zriaďovacia listina. Touto 

zriaďovacou listinou sa nahrádza doterajšia zriaďovacia listina školy č. j. 1179/08, 

1179/08/1 a 1179/08/2 zo dňa 15.12.2008 vydaná obcou Olcnava vrátane jej neskorších 

dodatkov.   

Obecné zastupiteľstvo zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školu v Olcnave  

jednohlasne schválilo. 

 

K bodu 4:  Dodatok č. 01 k Zmluve o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých  

                    obcí 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s dodatkom č. 01 k zmluve o zriadení funkcie hlavného 

kontrolóra viacerých obcí. Zmluva sa týka rozšírenia okruhu zmluvných strán o obec Poráč. 

Obecne zastupiteľstvo dodatok k zmluve o zriadení funkcie hlavného kontrolóra jednohlasne 

schválilo. 

 

K bodu 5: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017     

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so správou kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra  za rok 2017.  

 

Obecné zastupiteľstvo správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 zobralo 

na vedomie. 

 

K bodu 6: Úprava rozpočtu obce Olcnava -  Rozpočtové opatrenie č.1/2018     

Starosta obce Jaroslav Salaj oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom 

na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018, 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..   

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 je prílohou zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo zmenu rozpočtu obce rozpočtovým  

opatrením č. 1/2018. 

 

Zároveň starosta obce Jaroslav Salaj informoval poslancov o rozpočtových opatreniach 

vykonaných starostom obce do 31.12.2017. Obecné zastupiteľstvo vykonané rozpočtové 

Opatrenia zobralo na vedomie.  

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s úpravou rozpočtu obce Olcnava, ktorá bola 

potrebná z dôvodu schvaľovania rozpočtu na rok 2018 už v roku 2017, kedy  ešte nebolo 

možné presne vyčísliť príjmy a výdaje obce k 31.12.2017.  

Obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu schválilo jednohlasne. 

 

K bodu 7: Prejednanie predbežných termínov obecných zastupiteľstiev 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo termíny zasadnutia obecných zastupiteľstiev a dohodli sa 

na nasledovných termínoch: 4. 5. 2018,  15. 6. 2018, 10. 8. 2018 a  28.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo termíny obecných zastupiteľstiev zobralo na vedomie. 

 

K bodu 8:  Prejednanie vysporiadania pozemkov v obci 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ponuke vlastníkov pozemkov pod 

obecným  úradom a kultúrnym domom na vysporiadanie pozemkov. PaedDr. Kožárová 

navrhla, aby sa pozemky pod kultúrnym domom a obecným úradom zatiaľ nevysporiadávali. 

Ďalej starosta obce uviedol, že  je nevyhnutne potrebné sa vážne zaoberať  lokalitou, ktorá 

by mohla byť v budúcnosti riešená ako lokalita na výstavbu nových rodinných domov, 

v ktorej sa budú  riešiť všetky inžinierske siete a ktorej pozemky budú ponúkané na odpredaj 

všetkým tým záujemcom, ktorí v krátkej dobe začnú s výstavbou svojho rodinného domu.  

Starosta obce navrhol zriadiť  komisiu na riešenie, vytvorenie a následný odpredaj  

stavebných pozemkov v obci. Obecné zastupiteľstvo návrh prejednalo, ale schválenie 

komisie odsunulo na následné zastupiteľstvo. 

 

K bodu 9:  Prejednanie zorganizovania návštevy divadla obyvateľov obce  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu ponuku  muzikálového  predstavenia 

v Prešove  Nikola Šuhaj, ktoré sa uskutoční 6. 4. 2018 v cene  14,- Eur za jednu vstupenku. 

Doprava do Prešova pre obyvateľov obce bude bezplatná. 

Obecné zastupiteľstvo ponuku prejednalo a následne ju schválilo. 

 

K bodu 10. Prejednanie prípravy projektov obce 
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Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo  s pripravovanými projektami na rok 2018: 

- Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu (zateplenie) 

- Modernizácia vybavenia kuchyne kultúrneho domu 

- Kompletné zateplenie Základnej školy s materskou školou + obnova vodného zdroja 

- Detské ihrisko v parku obce pri hasičskej zbrojnici  

- Rekonštrukcia  hasičskej zbrojnice  

- Rekonštrukcia strelnice 

- Vybudovanie kamerového systému v obci  

- Uloženie  kanalizačného potrubia na ul. Osloboditeľov  

- Uloženie  kanalizačného potrubia a rozšírenie cesty pod železničným mostom 

- Príprava projektu na zásobovanie rómskej osady pitnou vodu  

- Príprava projektu zberného dvora na separovanie komunálneho odpadu 

 

K bodu 11. Interpelácie poslancov 

PaedDr. Zlatica Kožárová 

1. vyzvala p. starostu, aby bol tak láskavý a zdvíhal vo svojom pracovnom čase telefón    

    poslancom, nakoľko je s nimi aj v pracovnom vzťahu a isté  záležitosti  je  bežné riešiť  

    aj takouto  formou. 

 

- Starosta obce odporučil v prípade súrnych záležitosti ho kontaktovať SMS správou, čo 

PaedDr Kožárová  odmietla, že ona SMS správy písať nebude.  

 

PaedDr. Zlatica Kožárová 

2. Stáva sa, že pracovníčky Obecného úradu v Olcnave  vybavujú  záležitosti občanov aj mimo  

    stránkových hodín, za čo im patrí  poďakovanie, avšak so súhlasom pána starostu.  

    Zlatica   Kožárová  požiadala starostu obce, aby neselektoval  občanov na základe osobných  

    sympatií  komu bude vyhovené a komu nie.  

 

- Starosta obce konštatuje, že obecný úrad nikdy nijako neselektoval žiadnych občanov. 

PaedDr Kožárová na to poukázala z dôvodu, že chcela  počas víkendu,  nad rámec 

pracovných povinností pracovníčok obecného úradu  v rámci riešenia svojich osobných 

rodinných záležitosti overiť podpis na prepis osobného automobilu.  

     

PaedDr. Zlatica Kožárová 

3. Vyzvala starostu  obce, aby  na zasadnutia  obecného  zastupiteľstva sa pripravil vopred  

    a to tak,  ako mu to stanovuje  rokovací poriadok obce Olcnava,  je povinný zasielať materiály,  

    ktoré budú predmetom rokovania, poslancom zväčša 7 dní pred samotným  zasadnutím.  

    Je  potrebné ( a na túto  skutočnosť už dávnejšie upozornil aj poslanec Ján Olejník), aby  sme  

    mali dostatok časového priestoru  naštudovať si materiály a zaujať  relevantné  stanovisko  

    k prejednávaným skutočnostiam. Vyhneme  sa tak prípadným skorým a môže sa stať, že aj  

    nesprávnym  rozhodnutiam. 
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- Starosta obce to zobral na vedomie, aj keď každý poslanec ma právo neodsúhlasiť  

navrhovaný bod  programu obecného zastupiteľstva, na ktorý nemal dostatok času sa 

pripraviť. Ako už bolo spomenuté, tak za dobu posledných siedmich rokov sa stalo len raz, 

že poslanec obecného zastupiteľstva požiadal o zasielanie podkladov k prejednávaniu  

v časovom predstihu. 

 

Bc. Juliana Krokusová  

4. Vyjadrila nespokojnosť s úpravou ciest počas zimného obdobia v obci.  

 

- Starosta obce skonštatoval, že je veľmi náročné v  zimnom období, keď sú silné mrazy a 

výdatne sneží udržať obecné cesty v dobrom stave. Pripomenul že pri jednom posype 

obecných ciest sa na obecné cesty v Olcnave vysype až 12 ton kameniva. 

 

K bod 12.  Pripomienky občanov   

Pripomienky občanov neboli žiadne. 

 

K bodu 13: Rôzne 

- 

K bodu 14:  Záver   

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

zastupiteľstva. 

 

 

V Olcnave,   8. 3. 2018 

   

 

 

 

 

                                           Jaroslav S a l a j 

              starosta obce 
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U Z N E S E N I E 
 

z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 2. 3.  2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí  

 

 

A. Prerokovalo: 

1. Predbežné termíny obecných zastupiteľstiev 

2. Vysporiadania pozemkov v obci 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

B. Berie na vedomie: 

1. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 

          2. Rozpočtové opatrenia vykonané starostom obce do 31. 12. 2017. 

3. Prípravu projektov obce 

 

 

      C.  Schvaľuje : 

1.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

       Za :  5                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

2. Návrhovú komisiu:  Ján Olejník,  PaedDr. Zlatica Kožárová   

          Za : 5                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

3. Overovateľov zápisnice: Jozef Olejník, Ing Miroslava Rusnáková 

        Za : 5                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

  4.    Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou v Olcnave 

         Za : 5                               Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

  5.  Dodatok č. 01 k Zmluve o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí 

         Za :5                              Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

   6.  Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018. 

        Za : 5                              Proti : 0                        Zdržal sa : 0 
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    7.   Úpravu účelovo viazaných finančných prostriedkov na správu budovy     

          a rekonštrukciu  a to najmä na zateplenie budovy a opravy strechy ZŠ s MŠ  

          nasledovne: 

          MŠ - FK 09.1.1.1 KZ 41:  24 369,- Eur 

          ZŠ – FK 09.1.2.1 KZ 41:    4 924,- Eur  

          ZŠ – FK 09.1.2.1 KZ 111:  4 200- Eur 

                    Za : 5                              Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

 

                                  Jaroslav S a l a j 

                                                                            starosta obce 

 

 

 

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

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


