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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 18.03.2021 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

      Ing. Anna Motlíková   Štefan Rovder 

  Jozef Olejník 

                Ing. Jozef Pendrák         

 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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020  

4. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2021 - 2023 

5. Prejednanie návrhu VZN o školskom obvode základnej školy a spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olcnava 

6. Prejednanie návrhu Prílohy č.1 k VZN č.7/2009 

7. Prejednanie vysporiadania pozemku pod Obecným úradom a Kultúrnym 

domom 

8. Prejednanie činnosti stavebnej komisie 

9. Prejednanie pokládky asfaltových kobercov v obci Olcnava 

10. Prejednanie zapojenia sa do vydania knihy o Spiši 

11. Prejednanie nájmu pozemkov 

12. Informácie starostu obce  

13. Interpelácie poslancov 

14. Záver  
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 14. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./7/2021/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, 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 : 

 

12. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre obecné športové kluby  

 

Uznesením č. I./7/2021/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnený 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod 12. Prejednanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie pre obecné športové kluby  

Hlasovanie: 

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, 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. Jozef Pendrák, Ing. Miroslava Rusnáková  

Zapisovateľku: Ing. Dominika Salajova 

 

Uznesením č. I./7/2021/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Martin Rusnák, Ing. Anna Motlíková 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

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

K bodu 3: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 Hlavný kontrolór obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2020. Oboznámil obecné zastupiteľstvo s vykonanými 

kontrolami, zistenými nedostatkami a odporúčaniami za rok 2020. Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./7/2021/C/a) berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2020   

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

K bodu 4. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2021 – 2023 

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce Olcnava na 

roky 2021 – 2023. Obec Olcnava začala rok 2021 v rozpočtovom provizóriu, nakoľko 

rozpočet na rok 2021 nebol schválený do 31.12.2020. Rozpočet obce Olcnava bol zostavený 

ako schodkový. Zostavený návrh rozpočtu obce na rok 2021 schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 a 2023 nie sú záväzné.  

 Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkami finančných prostriedkov obce 

z minulých rokov .  

 V príjmovej časti kapitálového rozpočtu 2021 je započítaný príjem dotačných 

prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 334 091 Eur, ako 

nenávratný finančný 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 v celkovej výške 421 622 Eur 

s rozdelením najmä na:  

- zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu 364 091 Eur, 

- rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 22 507 Eur.  

 Návrh rozpočtu počíta s prijatím krátkodobých návratných zdrojov financovania na 

predfinancovanie projektu „Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu“. Výdavkové 

finančné operácie sú rozpočtované vo výške splátky krátkodobého úveru 334 091 Eur. 
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 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 2021 – 2023.  

 Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu  rozpočtu obce Olcnava na roky 

2021 – 2023. 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 organizácie 

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 hlavný 

kontrolór obce vyjadril, že je možné pristúpiť k schváleniu rozpočtu na rok 2021 po úprave 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce tak, aby bol odstránený schodok,  

prehodnotením výdavkovej stránky rozpočtu rozpočtovej organizácie v časti údržby, 

opravy v nadväznosti na kapitálové výdavky školy, a výdavky súvisiace s COVID 19 

účtovať v rámci funkčnej klasifikácie na 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného 

zdravia.  

 Obecné  zastupiteľstvo  rozpočet obce Olcnava na roky 2021 – 2023  prerokovalo a 

na základe odporúčaní hlavného kontrolóra obce oproti zverejnenému návrhu sa opravuje : 

Bežné príjmy      

FK EK EUR   

  210 16 500 Príjmy z podnikania a vlastníctva 

 290 420 Iné nedaňové príjmy 

  310 9 135 Tuzemské bežné granty a transfery 

  310 500 Tuzemské bežné granty a transfery 

Bežné výdavky     

FK EK EUR   

08.2.0. 630 5 000 Tovary a služby 

09.5.0. 630 -3 376 Tovary a služby 

09.1.1.1 610 -2 660 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost os.vyr. 

  620 -930 Poistné a príspevok do poisťovní 

  630 -200 Tovary a služby 

09.1.2.1 610 2 660 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost os.vyr. 

  620 930 Poistné a príspevok do poisťovní 

  630 -3 590 Tovary a služby 

  630 500 Tovary a služby 

 630 420 Tovary a služby 

09.6.0.1 630 -210 Tovary a služby 
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Kapitálové výdavky     

FK EK EUR   

01.1.1. 710 -5 000 Obstarávanie kapitál.aktív 

04.5.1. 710 16 500 Obstarávanie kapitál.aktív 

09.1.1.1 710 -4 607 Obstarávanie kapitál.aktív 

09.6.0.1 710 -104 Obstarávanie kapitál.aktív 

 Následne obecné zastupiteľstvo rozpočet obce Olcnava na roky 2021 - 2023 

jednohlasne schválilo, kde príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 a 2023 nie sú záväzné. 

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 je prílohou zápisnice.  

Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I./7/2021/A/c) schvaľuje rozpočet obce Olcnava na 

roky 2021 – 2023, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 a 2023 nie sú záväzné 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. I/7/2021/C/b) obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2021 – 

2023 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 5. Prejednanie návrhu VZN o školskom obvode základnej školy a spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olcnava 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN 

o školskom obvode základnej školy a spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Olcnava. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali predložený návrh a pristúpili 

k hlasovaniu, v ktorom návrh jednohlasne schválili.  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./7/2021/A/d) schvaľuje Všeobecné 

záväzné nariadenie obce Olcnava o školskom obvode základnej školy a spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olcnava 
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Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 6. Prejednanie návrhu Prílohy č. 1 k VZN č. 7/2009 

 Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh prílohy č. 1 VZN č. 7 zo dňa 15. 12. 2019 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia Olcnava.  

 Obecné zastupiteľstvo Prílohu č. 1 VZN č. 7 zo dňa 15. 12. 2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Olcnava 

jednohlasne schválilo.  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./7/2021/A/e) schvaľuje Prílohu č. 1 

k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školského zariadenia Olcnava 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 7. Prejednanie vysporiadania pozemku pod Obecným úradom a Kultúrnym 

domom   

  Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že vo veci vysporiadania pozemku 

pod Obecným úradom a Kultúrnym domom, po podpísaní nájomnej zmluvy podľa dohody 

s pánom Štefanom Korfantom, ako jedným z vlastníkov, pán Štefan Korfant od zmluvy 

odstúpil. V rámci diskusie poslanci obecného zastupiteľstva navrhli pokračovať vo 

vysporiadaní ďalších pozemkov pod Obecným úradom a Kultúrnym domom, a pánovi 

Štefanovi Korfantovi navrhnúť výmenu pozemku za iný pozemok.  

K bodu 8. Prejednanie činnosti stavebnej komisie 

 Starosta obce udelil slovo predsedovi stavebnej komisie, p. Marekovi Zahurancovi, 

aby oboznámil prítomných s činnosťou stavebnej komisie, predovšetkým čo sa týka 

odkúpenia pozemkov v súvislosti s vytvorením nových stavebných pozemkov. Predseda 

stavebnej komisie informoval prítomných, že všetko čo sa týka jednania s vlastníkmi 
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pozemkov na ich odkúpenie je pripravené. Avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti 

s COVID-19 a jej protiepidemiologickými opatreniami, okrem iného aj zákazu stretávania sa, 

nie je možné stretnúť sa so všetkými vlastníkmi naraz, majú preto v pláne stretnúť sa s nimi 

postupne, a to priamo na mieste pozemku.  

 Ďalej pán Marek Zahuranec informoval starostu obce, že má nový návrh na stavebné 

pozemky, okrem pokračovania ulice Družstevnej a ulice Novej, a to pozemky pri ceste od 

kaplnky smerom na Spišský Hrušov. Informoval, že ide o pozemky, ktoré nevlastní veľa 

vlastníkov, čiže je veľká šanca tie pozemky od daných vlastníkov odkúpiť. V prípade 

pozemkov, ktoré vlastní Slovenský pozemkový fond vymeniť za iné pozemky, nakoľko 

Slovenský pozemkový fond nechce pozemky predať, ale je skôr za výmenu pozemkov. 

Starosta obce nebráni návrhu novej lokality pre stavebné pozemky, len podotkol, že v danej 

lokalite sa plánuje cyklotrasa, ktorá spojí obec Olcnavu s obcou Vítkovce. Predseda stavebnej 

komisie, a rovnako aj jej členovia sa preto vzájomne dohodli, že si naplánujú stretnutie na 

mieste a dohodnú sa na ďalších krokoch riešenia stavebných pozemkov.  

K bodu 9. Prejednanie pokládky asfaltových kobercov v obci Olcnava 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že by chcel začať s prípravami 

rozpočtu pokládky asfaltového koberca a následne s realizáciou pokládky asfaltového koberca 

na ulici Železničnej, Osloboditeľova Hornádskej smerom k miestnemu kamenolomu. Poslanci 

obecného zastupiteľstva navrhli, že by bolo vhodné v súvislosti s pokládkou asfaltového 

koberca uvažovať nad vyvýšeným chodníkom pre bezpečnosť občanov.  

K bodu 10. Prejednanie zapojenia sa do vydania knihy o Spiši 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti zapojiť sa 

do vydania knihy o Spiši tým, že vydavateľstvu sa zašle text a fotografie našej obce, ktoré 

budú v knihe o Spiši publikované. Zároveň požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby 

dali návrhy na textovú a fotografickú časť prezentácie obce Olcnava v knihe. Taktiež ak 

poznajú niekoho kto by poskytol fotografie do knihy nech ho oslovia. V rámci diskusie 

poslanec obecného zastupiteľstva pán Marek Zahuranec navrhol ohľadom fotografií osloviť 

Jakuba Zahuranca.  

 Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a jednohlasne schválilo.  

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./7/2021/A/f) schvaľuje zapojenie sa 

obce Olcnava do vydania knihy o Spiši  
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Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 11. Prejednanie nájmu pozemkov 

 Starosta obce, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predĺžení zmluvy 

o nájme pozemkov, ktorú uzatvoril so spoločnosťou KSR - kameňolomy SR, s.r.o. – 

kameňolom Olcnava.  

K bodu 12: Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre obecné športové kluby 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť FK 

Olcnava o schválenie dotácie na rok 2021 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 € je prerozdelená nasledovne: 

- 8 000 € pre Futbalový klub Olcnava, 

- 500 € pre stolnotenisový oddiel, 

- 300 € pre hokejové družstvo Bieli tigri. 

  Po prerokovaní žiadosti v súvislosti s činnosťou a prebiehajúcou pandémiou 

COVID19 obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu a jednohlasne schválilo dotáciu na 

rok 2021 pre Futbalový Klub Olcnava vo výške 6 650 €, ktorú prerozdelilo nasledovne:  

- 6 000 € pre Futbalový klub Olcnava, 

- 400 € pre stolnotenisový oddiel, 

- 250 € pre hokejové družstvo Bieli tigri.  

Uznesením č. I./7/2021/A/g) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje poskytnutie 

dotácie na rok 2021 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 6 650 €  

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 13: Informácie starostu obce  

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že obec zamestnala 

v rámci projektu Ministerstva vnútra SR na COVID 19 terénneho pracovníka, ktorému 

z tohto projektu bude preplácaná mzda. Hlavnou náplňou práce bude zabezpečovať súčinnosť 

pri COVID 19, administratívne práce s tým spojené, zabezpečovať dezinfekčné a ochranné 

pomôcky, bude nápomocný pri zabezpečovaní služieb obyvateľstvu počas pandémie 

COVID19. V súvislosti s tým, obec Olcnava na základe nájomnej zmluvy prenajme od 

spoločnosti OLCZNOW s.r.o. osobné vozidlo značky Citroen Berlingo, ktoré bude využívať 

terénny pracovník na výkon svojej práce.  

 Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti pani M- Kučkovskej, 

ktorá žiada o nájom domu na ulici Osloboditeľov 24/24, ktorý obec vlastní. Obecné 

zastupiteľstvo danú žiadosť prejednalo a vzhľadom na technický stav domu, ktorý nie je 

vhodný na bývanie, na jeho momentálne využívanie, ako dočasný sklad z dôvodu 

rekonštrukcie Obecného úradu a Kultúrneho domu a plánovanej rekonštrukcie hasičskej 

zbrojnice, (v ktorom plánuje uskladniť hasičskú techniku) jej žiadosti nie je možné vyhovieť.  

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o nelegálnom vývoze 

hnojovice z farmy ošípaných v Spišských Vlachoch a krokoch, ktoré urobil.  

 Starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo ohľadom zavretia poštového 

strediska v obci, zo strany rozhodnutia Slovenskej pošty.   

K bodu 14: Interpelácie poslancov 

 Pán Marek Zahuranec, ako poslanec obecného zastupiteľstva, a zároveň ako predseda 

Urbárskej spoločnosti v Olcnave informoval, že z pripravovanej nájomnej zmluvy výjme 

pozemok, parcelné číslo E KN 1061 o výmere 22 853 m2, nakoľko je potrebné jeho 

geometrické zameranie.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva pán Ing. Martin Rusnák sa informoval, či je možné 

zakúpiť nové siete na multifunkčné ihrisko. Taktiež informoval, že ohľadom cenových ponúk 

oslovil viaceré firmy. Starosta obce doplnil, že by sa spolu so sieťami mohla zakúpiť aj nová 

basketbalová doska ku košu, ktorá je rozbitá. 

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Ing. Jozef Pendrák, sa informoval ako postupuje 

osadenie verejného osvetlenia na ulici Železničnej. Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval, 

že verejné osvetlenie plánuje zrealizovať v tomto roku. Taktiež podotkol, že verejné 

osvetlenie na ulici Železničnej sa bude realizovať ešte pred pokládkou asfaltového koberca.  
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K bodu 8: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 14. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 22:25 hod. 

 

V Olcnave, dňa 31.03.2021 

 

 

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

  

Overovatelia zápisnice 

 

Ing. Jozef Pendrák .............................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


