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     OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 16.01.2020 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní: Ing. Jozef Pendrák  

  Ing. Anna Motlíková 

  Jozef Olejník    

 Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková    

 Marek Zahuranec 

 Ing. František Stanislav  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2020 - 2022 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na 

obdobie 1. polroku 2020 

5. Prerokovanie prefinancovania zateplenia obecného úradu a kultúrneho 

domu 

6. Prerokovanie žiadosti o dotáciu obecných športových klubov 

7. Informácie starostu obce 

8. Interpelácie poslancov 

9. Záver  

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 8. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./1/2020/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 

 

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 

7. Prerokovanie mimoriadnej inventarizácie preinvestovaných finančných prostriedkov 

projektu: „Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV“  

Uznesením č. I./1/2020/A/b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod 7. Prerokovanie mimoriadnej inventarizácie 

preinvestovaných finančných prostriedkov projektu: „Olcnava - vodovod, kanalizácia 

a ČOV“ za obdobie od roku 1994 do roku 2006 

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. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Zapisovateľku: Mgr. Svetlana Šefčíková 

 

 

Uznesením č. I./1/2020/B/a) Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: 

Jozef Olejník, Ing. Anna Motlíková 

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.  
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K bodu 3: Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2020 – 2022 

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo zo zostatkom finančných prostriedkov 

k 31.12.2019. Následne starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce 

Olcnava na roky 2020 – 2022. Obec Olcnava začala rok 2020 v rozpočtovom provizóriu, nakoľko 

rozpočet na rok 2020 nebol schválený do 31.12.2019. Rozpočet obce Olcnava bol zostavený ako 

vyrovnaný. Zostavený návrh rozpočtu obce na rok 2020 schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Príjmy 

a výdavky rozpočtov na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.  

 Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkami finančných prostriedkov obce 

z minulých rokov a prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. V príjmovej 

časti kapitálového rozpočtu 2020 je započítaný príjem dotačných prostriedkov z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja vo výške 334 091 Eur, ako nenávratný finančných príspevok na 

spolufinancovanie projektu Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu. Vychádzajúc 

z koncepcie rozvoja obce a podľa jej investičných zámerov je navrhované použiť kapitálové 

výdavky vo výške 417 403 Eur s rozdelením najmä na:  

- zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu 355 106 Eur, 

- rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 31 579 Eur.  

 Návrh rozpočtu nepočíta s prijatím návratných zdrojov financovania. Výdavkové 

finančné operácie nie sú rozpočtované. Výdavky na úroky a ostatné platby súvisiace s úverom sú 

rozpočtované v bežných výdavkoch spolu vo výške 3 050 Eur.  

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Olcnave, Mgr. Mária Korfantová 

oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020 – 2022.  

 Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu  rozpočtu obce Olcnava na roky 

 2020 – 2022. Konštatoval, že stanovisko k návrhu rozpočtu obce bolo spracované na základe 

predloženého návrhu rozpočtu obce Olcnava. V rozpočte obce sú zahrnuté aj príjmy a výdavky 

Základnej školy s materskou školou Olcnava, rozpočtovej organizácií obce s právnou 

subjektivitou. Návrh viacročného rozpočtu obce Olcnava je zostavený podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na základe v stanovisku uvedených skutočností odporučil obecnému zastupiteľstvu v Olcnave 

rozpočet na rok 2020 schváliť. 

 Obecné zastupiteľstvo rozpočet obce Olcnava na roky 2020 – 2022  prerokovalo a 

jednohlasne  schválilo,  kde príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné. 

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je prílohou zápisnice.  
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Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I./1/2020/A/c) schvaľuje rozpočet obce Olcnava na roky 

2020 – 2022, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné  

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. I./1/2020/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2020 – 2022 

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: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na 

obdobie 1. polroku 2020 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý oboznámil obecné zastupiteľstvo 

s návrhom plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroku 2020. Obecné zastupiteľstvo tento 

návrh jednohlasne schválilo. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava 

na obdobie 1. polroku 2020 je súčasťou zápisnice obecného zastupiteľstva. 

Uznesením č. I./1/2020/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 1. 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 5: Prerokovanie prefinancovania zateplenia obecného úradu a kultúrneho domu 

  Starosta obce, Jaroslav Salaj, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, s potrebou 

prefinancovania projektu – „Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu“ prostredníctvom 

bankového úveru. Poslanci obecného zastupiteľstva daný bod prerokovali, zobrali na vedomie 

potrebu prefinancovania a poverili starostu obce na prieskum úverových podmienok bánk. 
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Uznesením č. I./1/2020/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie potrebu 

preklenovacieho úveru na financovanie projektu – „Zateplenie obecného úradu 

a kultúrneho domu“  

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./1/2020/D/a) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, Jaroslava Salaja, 

na realizáciu prieskumu trhu bánk a ich úverových podmienok za účelom prefinancovania 

preklenovacím úverom projekt – „Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu“ 

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 žiadosti o dotáciu obecných športových klubov 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť  

FK Olcnava o schválenie dotácie na rok 2020 vo výške 8 800 € na financovanie výdavkov 

súvisiacich s pôsobením mužstiev futbalového klubu v krajskej a okresnej futbalovej súťaži, 

činnosťou stolnotenisového oddielu a činnosťou hokejového družstva. 

Celková výška dotácie 8 800 € bude prerozdelená nasledovne: 

- 8 000 € pre futbalový klub Olcnava, 

- 500 € pre stolnotenisový oddiel, 

- 300 € pre hokejové družstvo Bieli tigri. 

  Po prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu a jednohlasne  

schválilo dotáciu na rok 2020 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 8 800 €. Schválenie dotácie 

pre hokejové družstvo Bieli tigri, obecné zastupiteľstvo podmienilo odpracovaním 20 hodín pri 

realizácií ľadu na ľadovej ploche obecného hokejového ihriska. 

Uznesením č. I./1/2020/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje poskytnutie dotácie 

na rok 2020 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 8 800 €  

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 7: Prerokovanie mimoriadnej inventarizácie preinvestovaných finančných 

prostriedkov projektu - „Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV“  

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe 

kolaudácie časti projektu – „Vodovod, Kanalizácia a ČOV“. Tiež ich  informoval o účtovnom 

stave tohto projektu. Poslanci obecného zastupiteľstva daný bod prerokovali a schvaľujú prepočet 

projektu – „Vodovod, Kanalizácia a ČOV“, a doúčtovanie rozdielu účtov 042 – obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku a 384 – Výnosy budúcich období. Prepočet preinvestovaných 

finančných prostriedkov mimoriadnej inventarizácie je prílohou zápisnice. 

Uznesením č. I./1/2020/A/f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doúčtovanie rozdielu účtov 

042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 384 – výnosy budúcich období  

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 8: Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o : 

- plánovanom uvítaní novorodencov, a otvoril diskusiu k tejto téme ohľadom 

organizačných záležitostí. Poslanci obecného zastupiteľstva sa v otvorenej diskusii 

zhodli, že uvítanie novorodencov sa uskutoční dňa 02. februára 2020 v priestoroch 

kultúrneho domu o 14:00 hod., pričom si rozdelili aj organizačné úlohy.  

- dlhoročnom rokovaní o odkúpení pozemku pod budovou Centra voľného času 

(strelnice) a priľahlého pozemku, kedy sa konečne podarilo uzavrieť kúpnu zmluvu. 

Cena určená znalcom Ministerstva vnútra bola stanovená vo výške 3 160 Eur. Uvedený 

pozemok obec Olcnava na základe jednania starostu obce, obec odkúpila od Slovenskej 

republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky za kúpnu cenu vo 

výške  316 Eur s tým, že po povolení vkladu vlastníckeho práva obci Olcnava sa obec 

Olcnava zaviazala uhradiť predávajúcemu úhradu za faktické užívanie od 24.05.2017 

do dátumu právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Spišská 

Nová Ves o povolení vkladu vlastníckeho práva.   

- možnosti navrhnúť Najúspešnejších športovcov regiónu Spiš za rok 2019 alebo našej 

obce v rámci 47. ročníka kultúrno-športovej akcie vyhlásenia ankety, ktorú pripravuje 

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi a Olympijsky klub Spiš v spolupráci s obcou 

Smižany. Starosta obce otvoril diskusiu k danej téme a vyzval poslancov obecného 
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zastupiteľstva, aby niekoho navrhli, pričom ich upovedomil, že za každého 

oceňovaného sa odporúča prispieť čiastkou 50 € zahŕňajúcou spoločné režijné náklady. 

Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce sa zhodli na osobách, ktoré v športovej 

činnosti dosiahli významné úspechy v celoslovenskom pôsobení.  

- žetónovom systéme zberu komunálneho odpadu. Žetóny zberu komunálneho odpadu 

v obci Olcnava majú evidenčný charakter, sú viazané len na jeden kalendárny rok a s  

platnosťou od roku 2020 budú vydávané polročne. Vďaka zavedenému žetónovému 

systému sa poplatok za zber komunálneho odpadu v roku 2019 nezvyšoval, a nebude 

sa zvyšovať ani v aktuálnom roku na obdobie 2020, aj napriek všeobecnému 

zvyšovaniu poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládke. Starosta obce 

vyzdvihol obyvateľov obce Olcnava, ktorí poctivo separujú komunálny odpad, vďaka 

čomu naša obec patrí k ojedinelým obciam, ktorá už niekoľko rokov nezvyšovala 

poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a taktiež naša obec patrí k obciam 

s najnižším poplatkom 12,01 Eur za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu na 

obyvateľa. 

Uznesením č. I./1/2020/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

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: Interpelácie poslancov 

 Zástupca starostu, p. Štefan Rovder na podnet občanov navrhuje osadiť verejné osvetlenie 

pred kostolnú bránu s tým, že sa použije elektrický stĺp na ktorom už je osadené verejné 

osvetlenie. 

Poslanec obecného zastupiteľstva p. Marek Zahuranec sa na podnet občanov zaujímal 

o riešenie havarijného stavu mostíka v časti obce Palenčáreň. Starosta obce informoval poslancov 

obecného zastupiteľstva, že mostík v Palenčárni cez potok Peklisko, ktorý patrí KSK sa mal začať 

rekonštruovať podľa plánov už pred niekoľkými mesiacmi. Keďže ani v terajšej dobe sa 

rekonštrukcia nekoná, starosta obce zvažuje dať sťažnosť na KSK z dôvodu neriešenia 

havarijného stavu mostíka.  
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K bodu 10: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 8. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 22.00 hod. 

 

V Olcnave, dňa 27.01.2020 

Zapísala: Mgr. Svetlana Šefčíková      

  

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 


