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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 05.08.2020 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

      Ing. Anna Motlíková   Ing. Jozef Pendrák 

  Jozef Olejník    Ing. František Stanislav   

 Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková  

 Marek Zahuranec   

   

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie návrhu Podtatranskej vodárenskej spoločnosti na urovnanie sporu 

4. Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o pomoc pri realizácií dreveného 

pódia v kostole 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. 

polroku 2020 

6. Informácie starostu obce  

7. Interpelácie poslancov 

8. Záver  

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 11. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./4/2020/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

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

Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 

 

6.   Prerokovanie prenájmu urbárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava 

 

Starosta obce, Jaroslav Salaj, navrhol doplniť program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva o body:  

 

7. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie v súvislosti s vytvorením nových stavebných 

pozemkov 

8.  Pri odsúhlasení podpory výstavby dreveného podstavca pod lavice v kostole je potrebné 

prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava 

 

 

Uznesením č. I./4/2020/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o body:  

 

6.  Prerokovanie prenájmu urbárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava 

7. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie v súvislosti s vytvorením nových stavebných 

pozemkov 

8.  Pri odsúhlasení podpory výstavby dreveného podstavca pod lavice v kostole je potrebné 

prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava 

 

 

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

 Starosta obce určil: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Martina Rusnáka, Ing. Miroslavu Rusnákovú 

Zapisovateľku: Ing. Dominiku Salajovú 
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Uznesením č. I./4/2020/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník 

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 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia sa plnia priebežne.  

 

 

K bodu 3: Prerokovanie návrhu Podtatranskej vodárenskej spoločnosti na urovnanie 

sporu 

  Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti  na urovnanie súdneho sporu, a to mimosúdnou cestou. Starosta obce 

informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že vo veci urovnania sporu 

prebehlo niekoľko stretnutí priamo s riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, pánom 

Ing. Petrom Ďuroškom, počas ktorých padlo niekoľko návrhov na mimosúdne urovnanie. 

Taktiež ich informoval o tom, že ako jediný z mnohých akcionárov Podtatranskej vodárenskej 

spoločnosti podal žalobu na súd, ktorý by sa mal konať 03.09.2020, kde napadol zmenu stanov 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Starosta obce ďalej informoval, že na základe 

právoplatného stavebného povolenia PVS navrhla zrealizovať vodojem s prípojným radom 

v časti obce Palenčáreň na Lendriši. Na zrealizovaný vodojem obec Olcnava by sa svojpomocne 

napojila s tým, že majetok, ktorý by realizovala PVS by ostal ich majetkom a majetok obecného 

vodovodu v obci by ostal majetkom obce. Obec by z vodojemu odoberala vodu v prípade, kedy 

by nestačili doposiaľ využívané vodné pramene, ktoré boli doposiaľ užívané na zásobovanie 

obyvateľov obce pitnou vodou. Odber vody z vodojemu by bol obci následne spoplatnený.  

 Starosta obce otvoril diskusiu vo veci prerokovania návrhu Podtatranskej vodárenskej 

spoločnosti na urovnanie sporu. Obecné zastupiteľstvo uvedený bod prerokovalo a pristúpilo 

k hlasovaniu, kde splnomocňuje starostu obce, Jaroslava Salaja, na uzatvorenie zmluvy 

o postúpení práv stavebníka na rozostavaný vodovod. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./4/2020/C/a) splnomocňuje starostu obce, 

Jaroslava Salaja, na uzatvorenie zmluvy o postúpení práv stavebníka na rozostavaný 

vodovod 
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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 4: Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o pomoc pri realizácií dreveného 

pódia v kostole 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi v súvislosti s realizáciou dreveného pódia pod lavicami 

v kostole. Taktiež ich v súvislosti s podanou žiadosťou oboznámil so súpisom potrebného 

materiálu, ktorý zrealizoval Ing. Martin Rusnák. Na základe podanej žiadosti a súpisu 

potrebného materiálu starosta obce, Jaroslav Salaj, oslovil niekoľko firiem, za účelom 

zistenia dostupnosti vhodného materiálu spolu s jeho predbežnými trhovými cenami. 

S výsledkom zisťovania oboznámil aj poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce 

následne otvoril diskusiu k bodu prerokovania uvedenej žiadosti.  

 Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a jednohlasne schválilo dotáciu 

Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany – filiálka Olcnava. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./4/2020/A/c) schvaľuje poskytnutie 

dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany – filiálka Olcnava vo výške 2 800 

Eur 

 

 

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 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 

2. polroku 2020 

 Starosta obce vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť hlavného kontrolóra obce 

Olcnava, predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2020. Obecné zastupiteľstvo 

tento návrh jednohlasne schválilo. 
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Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/4/2020/A/d) schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2020  

 

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 6:  Prerokovanie prenájmu urbárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní obce Olcnava 

 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, udelil slovo predsedovi urbárskej spoločnosti, p. Marekovi 

Zahurancovi, aby oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s konkrétnymi urbárskymi 

pozemkami, ktoré sú v užívaní obce. Predseda urbárskej spoločnosti, p. Marek Zahuranec, 

predložil starostovi obce, ako aj poslancom obecného zastupiteľstva zoznam parciel Urbárskej 

spoločnosti Olcnava, ktoré sú toho času v užívaní obce Olcnava. Pán Marek Zahuranec taktiež 

informoval prítomných, že ide o parcely, ktoré obec prevažne využíva ako chodník, alebo ako 

prístupovú cestu. Starosta obce otvoril diskusiu vo veci prerokovania prenájmu urbárskych 

pozemkov, ktoré sú v užívaní obce.  Starosta obce požiadal aj o predloženie mapy 

s vyznačenými pozemkami. Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a pristúpilo 

k hlasovaniu, kde jednohlasne schválilo zámer prenájmu pozemkov Urbárskej spoločnosti 

Olcnava, v užívaní obci Olcnava. 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/4/2020/A/e) schvaľuje zámer prenájmu 

pozemkov Urbárskej spoločnosti Olcnava, v užívaní obce Olcnava 

 

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 7: Prerokovanie činnosti stavebnej komisie v súvislosti s vytvorením nových 

stavebných pozemkov 

 Starosta obce vyzval predsedu stavebnej komisie, ako aj prítomných členov stavebnej 

komisie, aby ho informovali v akom stave je riešenie nových stavebných pozemkov. Pán Marek 

Zahuranec, ako predseda stavebnej komisie informoval prítomných o prvotnom kroku, a to že si 
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plánujú rozdeliť vlastníkov jednotlivých pozemkov, nakoľko ich je veľa, za účelom osloviť ich 

vo veci odkúpenia pozemkov, v súvislosti s vytvorením nových stavebných pozemkov. Pán Ing. 

Martin Rusnák, ako člen stavebnej komisie informoval o tom, že spisuje zoznam vlastníkov 

jednotlivých pozemkov, ktorých plánujú osloviť oficiálnou cestou, t. j. pozvánkou na spoločné 

stretnutie so stavebnou komisiou.  

 

 

K bodu 8:  Pri odsúhlasení podpory výstavby dreveného podstavca pod lavice v kostole je 

potrebné prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020, 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 bežných výdavkoch v časti náboženské služby, a to transferu Rímskokatolíckej 

cirkvi Bystrany – filiálka Olcnava pre účel realizácie pódia pod lavice v kostole pri realizácií 

vykurovania kostola v Olcnave. Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice. 

Starosta obce, Jaroslav Salaj, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o 

vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce č. 2/2020 a 3/2020. Rozpočtové opatrenia 

sú prílohou zápisnice. Úprava rozpočtu sa týkala najmä úpravy finančných prostriedkov v časti 

kapitálových výdavkov znížením finančných prostriedkov na zásobovaní vodou – údržba 

objektov, a zvýšením bežných výdavkov v časti verejného osvetlenia – údržba, a výdavkov 

týkajúcich sa  kultúrnych služieb a úpravy rozpočtu Základnej školy s materskou školou 

v Olcnave.  

 

Obecné  zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/4/2020/A/f) schvaľuje úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

 

 

Hlasovanie:  

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

Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I/4/2020/D/a) berie na vedomie vykonané 

rozpočtové opatrenia č. 2/2020 a č. 3/2020 
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K bodu 9: Informácie starostu obce  

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o: 

- priebehu realizácie zateplenia Kultúrneho domu a obecného úradu, 

- stave realizácie cyklochodníka v časti obce Háj, v smere do susednej obce Vítkovce, 

- plánovanom oplotení budovy CVČ (strelnice) a realizácií terénnych úprav okolo nej, 

- úprave rozpočtu v súvislosti s vysporiadaním pozemku pod budovou CVČ (strelnicou).  

 

 

Uznesením č. I./4/2020/D/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

 

K bodu 10: Interpelácie poslancov 

 Zástupca starostu, p. Štefan Rovder, sa informoval či sa budú kupovať vianočné ozdoby, 

nakoľko niektoré staré už nesvietia. Starosta obce informoval prítomných poslancov, že je 

v pláne postupne zakúpiť nové vianočné ozdoby.  

 Pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Anna Motlíková, navrhla aby sa zakúpili 

polystyrénové vianočné ozdoby, vymaľovali sa a ozdobil sa nimi vianočný strom v parku. Spolu 

s poslankyňou Ing. Miroslavou Rusnákovou navrhli aby sa do výzdoby vianočných stromčekov 

v parku zapojili aj deti zo ZŠ a MŠ v Olcnave, a poňali to ako súťaž vo výzdobe vianočných 

stromčekov. Starosta obce nemá námietky voči tomuto návrhu, preto poveril poslankyňu Ing. 

Annu Motlíkovú kúpou polystyrénových vianočných ozdôb.   

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Ing. Martin Rusnák, sa na podnet občanov 

informoval o možnostiach riešenia problému – neprimeraná rýchlosť vzhľadom na stav vozovky 

na ulici Osloboditeľov. Pán poslanec obecného zastupiteľstva Marek Zahuranec sa vyjadril, že 

s neprimeranou rýchlosťou je problém aj v časti obce Palenčáreň, čím sú ohrození chodci 

predovšetkým v zúženom úseku vozovky. Starosta obce sa vyjadril, že podá žiadosť na KSK 

o zníženie rýchlosti, prípadne o namontovanie spomaľovacích pruhov.  

 Starosta obce informoval prítomných poslancov, že plánuje osadiť dopravné zrkadlo na 

most cez rieku Hornád, oproti výjazdu od futbalového ihriska, z dôvodu zlej viditeľnosti v smere 

z obce. 
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K bodu 11: Záver 

 Starosta obce zodpovedal otázky poslancov obecného zastupiteľstva, poďakoval všetkým 

za účasť a ukončil 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 22:00 

hod. 

 

 

V Olcnave, dňa 13.08.2020 

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

  

Overovatelia zápisnice 

 

Ing. Martin Rusnák .............................................. 

 

 

Ing. Miroslava Rusnáková .............................................. 

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


