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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 17.06.2022 o 17:00 hod 

 

 

 

Prítomní:   

  Starosta obce:   Jaroslav Salaj 

  Hlavný kontrolór obce: Ing. František Stanislav 

  Poslanci:   Ing. Anna Motlíková  

       Jozef Olejník   

       Ing. Jozef Pendrák     

       Ing. Martin Rusnák 

       Ing. Miroslava Rusnáková 

       Marek Zahuranec 

 

Neprítomní:     Štefan Rovder (poslanec)  

        

            

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Návrh Záverečného účtu obce Olcnava za rok 2021 

4. Výročná správa obce Olcnava za rok 2021 

5. Informácie starostu obce  

6. Interpelácie poslancov 

7. Záver  

 

Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

 Rokovanie 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril Jaroslav Salaj, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že počet prítomných je 6 a obecné zastupiteľstvo 

je uznášaniaschopné. Starosta obce ospravedlnil neúčasť poslanca, pána Štefana Rovdera,            

a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  
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 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./4/2022/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 Starosta obce vyzval prítomných na doplnenie programu – poslanci žiadne návrhy. 

Starosta navrhuje doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o body: 

- Bod 7 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022  

a)   Prejednanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období 

b) Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva                          

na nasledujúce volebné obdobie 

- Bod 8 Prerokovanie prenájmu budovy CVČ  

 

Uznesením č. I./4/2022/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnenie 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o body :  
 

Bod 7 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022  

a)   Prejednanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období  

b)   Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na 

nasledujúce volebné obdobie 

Bod 8 Prerokovanie prenájmu budovy CVČ 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
 

 

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

 Starosta obce určuje za overovateľov zápisnice Ing. Annu Motlíkovú a Ing. Martina 

Rusnáka, a navrhuje návrhovú komisiu v zložení Marek Zahuranec a Ing. Jozef Pendrák. 

Uznesením č. I./4/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení:  Ing. Jozef Pendrák, Marek Zahuranec 
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Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vzdušnom prepojení elektrického 

vedenia na ul. Nová, ktoré je možné z dôvodu prípravy stavebných pozemkov uložiť do zeme, 

ale len so súhlasom vlastníka pozemku. Starosta obce sa informoval u poslancov, či trvajú          

na zakúpení a uložení retardérov na novo zrealizované asfaltové koberce. Obecné 

zastupiteľstvo chválený predošlý zámer uloženia retardérov na miestne komunikácie 

opakovane potvrdilo.  

Bod 3 Návrh Záverečného účtu obce Olcnava za rok 2021  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Záverečného účtu obce Olcnava 

za rok 2021. Hlavný kontrolór obce Olcnava, Ing. František Stanislav, predložil obecnému 

zastupiteľstvu stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Olcnava 

za rok 2021. Konštatoval, že záverečný účet obce bol dňa 25.05.2022 zverejnený na úradnej 

tabuli obce, na webovom sídle obce ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom 

stanovenej lehote najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s §9 ods. 

2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Na základe stanoviska predloženého hlavným kontrolórom obce bolo odporučené 

obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce schváliť s výrokom:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.  

 Návrh Záverečného účtu obce Olcnava za rok 2021 a Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 2021 tvoria prílohu zápisnice. 

Uznesením č. I./4/2022/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 2021 

Uznesením č. I./4/2022/A/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Záverečný účet 

obce Olcnava za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesením č. I./4/2022/D/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave potvrdzuje financovanie 

schodku rozpočtu obce Olcnava za rok 2021 z fondu rozvoja obce a z úverových zdrojov 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./4/2022/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje tvorbu fondu 

rozvoja obce vo výške 93 448,18 EUR 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./4/2022/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje použitie 

rezervného fondu a fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky, na splátky návratných 

zdrojov financovania a na bežné výdavky pri odstraňovaní havarijného stavu majetku 

obce 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 4 Výročná správa obce Olcnava za rok 2021 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Spojenú výročnú správu obce Olcnava 

za konsolidovaný celok za rok 2021. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto správu na vedomie. 

Spojená výročná správa obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2021 tvorí prílohu 

zápisnice. 

Uznesením č. I./4/2022/C/b) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava berie na vedomie 

Spojenú výročnú správu obce Olcnava za rok 2021 
 

Bod 5 Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval prítomných o : 

- prekopávke príjazdovej komunikácie v časti obce Palenčáreň za účelom uloženia 

kanalizačného a chráničky vodovodného potrubia, ktorá sa bude realizovať v najbližších 

dňoch,  
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- blížiacej sa realizácií pokládky asfaltového koberca na chodník na ulici Osloboditeľov, 

ktorá sa má uskutočniť o 2 týždne, a zároveň informoval, že sa bude opravovať asfalt       

na miestnych komunikáciách. 

 Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, za pomoc a spoluúčasť pri 

akcii Stavanie Mája, ktorá bola spojená s kultúrnym programom a Rusadeľnou zábavou, 

a zároveň poďakoval spoluorganizátorom za zrealizovanie akcie. 

Uznesením č. I./4/2022/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

 

Bod 6 Interpelácie poslancov   

  Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, v súvislosti s riešením havarijného 

stavu strechy ZŠsMŠ navrhol intenzívnejšie riešiť danú situáciu, zrealizovať prieskum trhu 

a osloviť viacerých od seba nezávislých podnikateľov, ako napr. Štefana Bednára, Petra Bukáta, 

R. Nováka, prípadne osloviť spoločnosť Metalon za účelom vypracovania nezáväznej cenovej 

ponuky na opravu strechy ZŠsMŠ. Ďalej sa pán Marek Zahuranec informoval, kedy sa bude 

časť obce Palenčáreň napájať na pitnú vodu a kanalizáciu. Starosta obce informoval poslanca 

obecného zastupiteľstva Mareka Zahuranca, ako aj všetkých prítomných, že napojenie 

rodinných domov v časti obce Palenčáreň sa v tomto roku nestihne.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva pán Jozef Olejník, sa informoval na podnet občana, 

kedy sa plánuje napojenie rodinných domov na verejnú kanalizáciu. Starosta obce informoval 

všetkých prítomných, že v tomto roku sa to z časových dôvodov neplánuje.   

 

Bod 7 a)  Prejednanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období 

 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje, resp. určuje výkon funkcie starostu 

obce Olcnava pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu. 

 

Uznesením č. I./4/2022/E/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave určuje podľa § 11 ods. 4. 

písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

výkon funkcie starostu obce Olcnava pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu 

jedna, t. z. v plnom rozsahu 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 7 b) Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na 

nasledujúce volebné obdobie  

 

 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave prerokovalo počet poslancov obecného zastupiteľstva 

v novom volebnom období r. 2022 – 2026 a určuje 7 poslancov obce Olcnava a 1 volebný 

obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 - 2026. 

 

Uznesením č. I./4/2022/E/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave určuje v súlade s § 166 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. 1 volebný obvod pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva a v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov určuje 7 poslancov obce Olcnava v novom volebnom období r. 2022 

– 2026 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Bod 8 Prerokovanie prenájmu budovy CVČ  

 

 Obecné zastupiteľstvo zvážilo prenájom budovy CVČ a odporučilo s ohľadom                 

na skúšobné obdobie a nemalé náklady na rekonštrukciu budovy, dať budovu do 31.12.2022    

do krátkodobej výpožičky.  

 

Bod 9 Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 21. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21:00 hod. 

  

V Olcnave, dňa 22.06.2022 

Zapísala: Anna Olejníková              ............................................... 
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Overovatelia zápisnice 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


