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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 03.11.2020 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

      Ing. Anna Motlíková    

  Jozef Olejník 

                Ing. Jozef Pendrák     

                Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková 

                Ing. František Stanislav  

                Marek Zahuranec   

   

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Spojená výročná správa obce Olcnava za rok 2019 

4. Úprava rozpočtu obce Olcnava 

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

rok 2019/2020 

6. Prerokovanie užívania budovy ZŠ s MŠ 

7. Prerokovanie návrhu VZN obce Olcnava o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 

8. Informácie starostu obce  

9. Interpelácie poslancov 

10. Záver  
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Zástupca starostu obce p. Štefan Rovder privítal všetkých prítomných na 12. zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, a udelil slovo p. Ing. Miroslave Rusnákovej, aby viedla zasadnutie 

obecného zastupiteľstva a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./5/2020/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Hlavný kontrolór, p. Ing. František Stanislav, navrhol doplniť program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod:  

 

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

 

Poslankyňa obecného zastupiteľstva, p. Ing. Miroslava Rusnáková, navrhla doplniť 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 

 

9. Prerokovanie tvorby integrovaných územných stratégií na Slovensku, ako základ 

k čerpaniu zdrojov z EŠIF v programovom období EÚ 2021-2027 (2030) 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Marek Zahuranec, navrhol  doplniť program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva o body: 

 

10. Prerokovanie návrhu predsedu Urbárskej spoločnosti Olcnava o prenájme urbárskych 

pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava 

 

11. Prerokovanie odporúčania stavebnej komisie vo veci sťažnosti p. M. Salaja 

 

Uznesením č. I./5/2020/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o body:  

 

8.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

9. Prerokovanie tvorby integrovaných územných stratégií na Slovensku, ako základ 

k čerpaniu zdrojov z EŠIF v programovom období EÚ 2021-2027 (2030) 

10. Prerokovanie návrhu predsedu Urbárskej spoločnosti Olcnava o prenájme urbárskych 

pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava 

11. Prerokovanie odporúčania stavebnej komisie vo veci sťažnosti p. M. Salaja 
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Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák,  

Ing. Miroslava  

       Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

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

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková určila: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Motlíková, Marek Zahuranec 

Zapisovateľku: Ing. Dominiku Salajovú 

 

Uznesením č. I./5/2020/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Ing. Miroslava Rusnáková informovala obecné zastupiteľstvo, že uznesenia sa plnia 

priebežne.  

 

K bodu 3: Spojená výročná správa obce Olcnava za rok 2019 

 Ing. Miroslava Rusnáková, predložila obecnému zastupiteľstvu Spojenú výročnú správu 

obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto správu na 

vedomie. Výročná správa obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2019 tvorí prílohu 

zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./5/2020/C/a) berie na vedomie Spojenú 

výročnú správu obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2019 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 4: Úprava rozpočtu obce Olcnava 

  Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková, oboznámila 

poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 6/2020, 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 finančných prostriedkov 

v súvislosti so znížením výdavkovej časti bežného rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou v Olcnave na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a zároveň 

zníženia príjmovej časti bežného rozpočtu obce, a to výnosu dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve celkom vo výške 19 793 eur. Táto úprava rozpočtu vyplynula z prijatia 

finančného príspevku na úhradu nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie v rámci národného projektu „Podpora udržiavania zamestnanosti 

v materských školách“, kde nám UPSVR Sp. Nová Ves na základe žiadosti poskytol 

finančný príspevok na refundáciu časti mzdových nákladov.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./5/2020/A/c) schvaľuje úpravu 

rozpočtu obce Olcnava 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonanom rozpočtovom opatrení, 

starostu obce č. 5/2020 vykonané v období 09/2020. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 je prílohou 

zápisnice.  

 

Uznesením č. I./5/2020/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie vykonané 

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2020 vykonané v období 09/2020 

 

 

K bodu 5: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková, oboznámila poslancov 

obecného zastupiteľstva so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020. Táto správa je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo 

správu jednohlasne schválilo. 
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Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/A/d) schvaľuje Správu o 

výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 6:  Prerokovanie užívania budovy ZŠ s MŠ 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková, predložila prítomným 

poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o prevode správy, ktorej predmetom je prevod správy 

majetku obce, t. j. budova školy a priľahlý pozemok na správcu, t. j. Základná škola s materskou 

školou Olcnava. Hlavný kontrolór obce, odporúča spísať pri prevode správy preberací protokol. 

Poslanci obecného zastupiteľstva daný bod prerokovali a pristúpili k hlasovaniu, v ktorom  

schválili prevod správy majetku obce na správcu. 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/A/e) schvaľuje prevod správy 

majetku obce na správcu 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu VZN obce Olcnava o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková, oboznámila prítomných s 

návrhom VZN obce Olcnava o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali predložený návrh a pristúpili k hlasovaniu, v ktorom 

návrh jednohlasne schválili. 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/A/f) schvaľuje Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Olcnava o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 
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Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 8:  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková, udelila slovo hlavnému 

kontrolórovi obce, p. Ing. Františkovi Stanislavovi, ktorý informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva o výsledkoch kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu 

o výsledkoch kontrolnej činnosti. 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/C/c) berie na vedomie Správu 

o výsledkoch kontrolnej činnosti  

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava 

Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 9: Prerokovanie tvorby integrovaných územných stratégií na Slovensku, ako základ 

k čerpaniu zdrojov z EŠIF v programovom období EÚ 2021-2027 (2030) 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, p. Ing. Miroslava Rusnáková, oboznámila 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na posilnenie územného rozvoja 

širšieho okolia jadrového sídla mesta Spišská Nová Ves a vytvorenie jeho funkčného územia 

s okolitými obcami, ako základ spoločnej rozvojovej stratégie a realizácie integrovaných 

projektov v danom území v programovom období EÚ 2021 – 2027 (2030).  

 Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a berie na vedomie príležitosť vytvorenia 

funkčného územia mesta Spišská Nová Ves spolu s obcou xy a ďalšími okolitými obcami, ako aj 

možnosti a podmienky spoločného plánovania a realizácie rozvoja UMR v programovom období 

EÚ 2021 – 2027 (2030).  

 Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce v prípade kladného stanoviska MIRRI SR aby 

rokoval o podmienkach zloženia Kooperačnej rady UMR, a o podmienkach tvorby spoločného 
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PHRSR. A zároveň žiada starostu obce, o predloženie obecnému zastupiteľstvu návrh Zmluvy 

o spolupráci UMR na prerokovanie a schválenie.  

 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/C/d) berie na vedomie príležitosť 

vytvorenia funkčného územia mesta Spišská Nová Ves spolu s obcou xy a ďalšími okolitými 

obcami, ako aj možnosti a podmienky spoločného plánovania a realizácie rozvoja UMR 

v programovom období EÚ 2021 – 2027 (2030) 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/D/a) žiada starostu obce v prípade 

kladného stanoviska MIRRI SR aby rokoval  o podmienkach zloženia Kooperačnej rady 

UMR a o podmienkach tvorby spoločného PHRSR, a zároveň žiada starostu obce 

o predloženie obecnému zastupiteľstvu návrh Zmluvy o spolupráci UMR na prerokovanie 

a schválenie 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 10: Prerokovanie návrhu predsedu Urbárskej spoločnosti Olcnava o prenájme 

urbárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava 

 Pani Ing. Miroslava Rusnáková, vyzvala predsedu Urbárskej spoločnosti Olcnava, p. 

Mareka Zahuranca, aby predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh 

Urbárskej spoločnosti vo veci prenájmu urbárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava. 

Pán Marek Zahuranec, ako predseda Urbárskej spoločnosti spolu so zástupcom predsedu 

Urbárskej spoločnosti, p. Štefanom Rovderom, navrhujú prenajať urbárske pozemky obci Olcnava 

za sumu 100 eur/rok. Urbárska spoločnosť pripraví nájomnú zmluvu obci, ktorú navrhuje uzavrieť 

s obcou na dobu neurčitú s tým, že po uplynutí 5 rokov idú pozemky na zápis do katastra. Obecné 

zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a pristúpilo k hlasovaniu, kde jednohlasne schválilo návrh 

prenájmu pozemkov Urbárskej spoločnosti Olcnava o parcelách E KN č. 378/2 o výmere 7587m2; 

C KN č. 683/1 o výmere 874m2; E KN č. 91198/3 o výmere 3387m2; C KN č. 1201/1 o výmere 

3446m2; E KN č. 90757/1 o výmere 1253m2; E KN č. 757 o výmere 515m2; C KN č. 1200/1 

o výmere 579m2; C KN č. 1198/5 o výmere 375m2; E KN č. 90756 o výmere 743m2; E KN č. 

90166 o výmere 2199m2; C KN č. 1342 o výmere 229m2; a časť parcely E KN č. 1061, obci 
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Olcnava za sumu 100 eur/ročne.  

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/A/g) schvaľuje prenájom pozemkov 

Urbárskej spoločnosti Olcnava o parcelách E KN č. 378/2 o výmere 7587m2; C KN č. 683/1 

o výmere 874m2; E KN č. 91198/3 o výmere 3387m2; C KN č. 1201/1 o výmere 3446m2; E 

KN č. 90757/1 o výmere 1253m2; E KN č. 757 o výmere 515m2; C KN č. 1200/1 o výmere 

579m2; C KN č. 1198/5 o výmere 375m2; E KN č. 90756 o výmere 743m2; E KN č. 90166 

o výmere 2199m2; C KN č. 1342 o výmere 229m2; a časť parcely E KN č. 1061, obci Olcnava 

za sumu 100 eur/ročne.  

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, 

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 11: Prerokovanie odporúčania stavebnej komisie vo veci sťažnosti p. M. Salaja 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková, udelila slovo predsedovi 

stavebnej komisie, p. Marekovi Zahurancovi, aby oboznámil prítomných so stavom riešenia 

sťažnosti p. M. Salaja. Predseda stavebnej komisie informoval, že na prešetrení sťažnosti vo veci 

poškodzovania nehnuteľnosti nákladnými vozidlami sa zišli všetci členovia stavebnej komisie, 

preskúmali rozsah a mieru sťažnosti, vykonali skúšku prejazdu a navrhli riešenie. Stavebná 

komisia odporúča starostovi obce, Jaroslavovi Salajovi, vyriešiť situáciu dopravným značením 

„Zákaz vjazdu motorovým vozidlám nad 5t“ s výnimkou dopravnej obsluhy (t. j. smetiari), v smere 

od ulice Osloboditeľov na ulicu Železničnú. Vozidlá nad 5t by prechádzali ulicou Železničnou 

v smere od železničnej stanice k ulici Osloboditeľov. Zároveň stavebná komisia odporúča 

starostovi obce, Jaroslavovi Salajovi, zamerať cestu na ulici Železničná, a na základe 

geometrického plánu ďalej jednať s majiteľmi. Stavebná komisia neodporúča búrať existujúce 

stavby. 

 Pán M. Salaj bol upovedomený o návrhu riešenia danej situácie, nemá voči nemu žiadne 

výhrady a tiež sa vyjadril, že prejazd vozidiel dopravnej obsluhy (t. j. smetiari) mu nevadí, nakoľko 

prechádzajú okolo nehnuteľnosti bez jej poškodenia. Naopak prekážajú mu iné nákladné vozidlá, 

ktoré jeho nehnuteľnosť svojím prejazdom ničia.  
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Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/E/a) odporúča starostovi obce, 

Jaroslavovi Salajovi, vyriešiť situáciu dopravným značením „Zákaz vjazdu motorovým 

vozidlám nad 5t“ s výnimkou dopravnej obsluhy (t. j. smetiari), v smere od ulice 

Osloboditeľov na ulicu Železničnú. Vozidlá nad 5t by prechádzali ulicou Železničnou 

v smere od železničnej stanice k ulici Osloboditeľov 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/5/2020/E/b) starostovi obce, Jaroslavovi 

Salajovi, zamerať cestu na ulici Železničná, a na základe geometrického plánu ďalej 

jednať s majiteľmi 

K bodu 12: Informácie starostu obce  

 Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť starostu obce na 12. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, bol tento bod programu preskočený.  

K bodu 13: Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Anna Motlíková spolu s pani poslankyňou 

Ing. Miroslavou Rusnákovou, sa zhodli aby sa do výzdoby vianočných stromčekov v obci zapojili 

deti z MŠ a ZŠ v Olcnave, a vyrobili vlastné vianočné ozdoby.  

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Ing. Anna Motlíková sa informovala o stave 

objednávky na vianočné osvetlenie.  

 Ďalej sa pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Anna Motlíková, informovala, 

u predsedu Urbárskej spoločnosti, p. Mareka Zahuranca, kedy budú osadené stromčeky aby sa 

mohli ozdobiť. Predseda urbárskej spoločnosti, Marek Zahuranec, spolu s poslancom Štefanom 

Rovderom sa dohodli, že ešte pred Mikulášom budú stromčeky privezené, osadené a pripravené 

na ozdobenie.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Ing. Jozef Pendrák, sa informoval v akom stave je 

riešenie verejného osvetlenia na ulici Železničnej. Zástupca starostu obce, p. Štefan Rovder sa 

vyjadril, že všetko je pripravené, a je naplánované namontovať 3 lampy verejného osvetlenia, od 

domu p. M. Pramuku až po dom p. R. Lesniaka s tým, že elektrický kábel bude potiahnutý po 

zemi.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Marek Zahuranec, upozornil, že boli v obci 

vykradnuté autá, neznámymi páchateľmi, a preto navrhuje aby sa verejné osvetlenie predovšetkým 
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v zimnom období v noci nevypínalo, z dôvodu bezpečnosti občanov. Vzhľadom k tomu dáva aj 

návrh na prerokovanie verejného osvetlenia, na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 Za ďalšie navrhuje stiahnuť rýchlosť v nezastavanej časti obce Palenčáreň zo 70 na 50, 

a v zastavanej časti obce Palenčáreň zaviesť dopravnou značkou rýchlosť 30, predovšetkým 

z hľadiska bezpečnosti chodcov v zúženom úseku vozovky, ktorú komplikujú prejazdy kamiónov 

neprimeranou rýchlosťou.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Ing. Martin Rusnák, upozornil na výtlky na cestách 

v obci, ako aj v časti obce Palenčáreň, a zároveň navrhuje vyriešiť výtlky na ceste zaliatím suchým 

asfaltom. 

 

K bodu 14: Záver 

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, p. Ing. Miroslava Rusnáková, poverená viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakovala všetkým za účasť, a ukončila 12. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 20:00 hod. 

 

 

V Olcnave, dňa 12.11.2020 

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

  

Overovatelia zápisnice 

 

Ing. Anna Motlíková .............................................. 

 

 

Marek Zahuranec .............................................. 

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


