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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 18.03.2022 o 17:00 hod 

 

 

 

Prítomní:   

  Starosta obce:   Jaroslav Salaj 

  Hlavný kontrolór obce: Ing. František Stanislav 

  Poslanci:   Ing. Anna Motlíková    

       Ing. Jozef Pendrák     

       Štefan Rovder 

       Ing. Martin Rusnák 

       Ing. Miroslava Rusnáková 

       Marek Zahuranec 

Neprítomní:     Jozef Olejník (poslanec) 

Hosť:       Mgr. Mária Korfantová (riaditeľka ZŠsMŠ v Olcnave)

  

      

                   

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2022-2024 

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

školy a školského zariadenia 

5. Prerokovanie návrhu Prílohy č. 1 k VZN č.7/2009 

6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre obecné športové kluby 

7. Informácie starostu obce  

8. Interpelácie poslancov 

9. Záver  
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Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

 Rokovanie 19. 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 Jozefa Olejníka,             

a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./2/2022/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 bod 9 

Prerokovanie schválenia doplnenej Nízkouhlíkovej stratégie obce Olcnava – 2030. 

 

Uznesením č. I./2/2022/A/b)  Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnenie 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o :  

Bod 9 Prerokovanie schválenia doplnenej Nízkouhlíkovej stratégie obce Olcnava - 2030 

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 Mareka Zahuranca a Štefana Rovdera, 

a navrhuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Anna Motlíková a Ing. Martin Rusnák.  

Uznesením č. I./2/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

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

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Bod 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o spoplatnení každej informácie, ktorú si 

obec vyžiada od VSD ohľadom uloženia vysokonapäťového kábla na pozemkoch 

pripravovaných na individuálnu bytovú výstavbu na Novej Ulici. 

Bod 3 Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2022-2024 

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce Olcnava             

na roky 2022 – 2024. Obec Olcnava začala rok 2022 v rozpočtovom provizóriu, nakoľko 

rozpočet na rok 2022 nebol schválený do 31.12.2021. Rozpočet obce Olcnava bol zostavený 

ako vyrovnaný. Zostavený návrh rozpočtu obce na rok 2022 schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné.  

 Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý zostatkami finančných prostriedkov obce 

z minulých rokov .  

 V časti príjmových finančných operácií je v rozpočte zahrnutý príjem prostriedky 

z predchádzajúcich rokov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 20.928,- Eur -

- dotácia na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt : „Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice v obci Olcnava“.   

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške splátky dlhodobého úveru 18.000,- 

Eur. 

 Obecné zastupiteľstvo rozpočet obce Olcnava na roky 2022 – 2024 prerokovalo                    

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

Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový, čo je možné, ak sa vo výdavkoch bežného 

rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných          

v minulých rokoch. No v návrhu rozpočtu nie je dodržaná podmienka § 10 ods. 7 zákona, kedy 

výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto 

nevyčerpaných prostriedkov. 

Na základe vyššie uvedeného finančné prostriedky z rezervného fondu obce nebudú zapojené 

do rozpočtu a v tejto výške bude navýšený rozpočet a to : výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve. 

Presun finančných prostriedkov bude aj v časti kapitálových výdavkov. 

 Starosta obce udelil slovo pani riaditeľke Základnej školy s materskou školou v Olcnave, 

Mgr. Márií Korfantovej, ktorá oboznámila prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

s návrhom rozpočtu ZŠsMŠ na roky 2022-2024. 
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 Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2022 - 2024, 

v rámci ktorej sa pán Marek Zahuranec obrátil na hlavného kontrolóra obce s otázkou, či obec 

môže prijať úver, ktorým by financovala opravu havarijného stavu strechy ZŠsMŠ. Hlavný 

kontrolór obce, Ing. František Stanislav, odpovedal, že momentálne sa nevie vyjadriť nakoľko 

musí preveriť úverovú zaťaženosť obce. Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra 

obce na preverenie úverovej zaťaženosti obce Olcnava z dôvodu možnosti prijatia úveru             

na financovanie havarijného stavu strechy ZŠsMŠ v Olcnave. Poslanec, pán Marek Zahuranec, 

v súvislosti s opravou strechy ZŠsMŠ navrhuje zistiť nezáväzný prepočet ceny na jej opravu.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že obec minulého roku zo svojich 

príjmov dotovala ZŠsMŠ v celkovej výške 6. 000,- Eur. Tento rok je opäť celkový rozpočet 

ZŠsMŠ v schodku 12. 000,- Eur 

 Starosta obce na základe neúmerne navyšujúcich sa platieb za energie navrhol 

bezodkladne riešiť starý elektrický sporák v kuchyni školy, ktorý vykazuje veľkú spotrebu 

elektrickej energie a vymeniť ho za nový energetický úspornejší. Ďalej uviedol, že je potrebné 

bezodkladne riešiť ventily radiátorov v budove školy, nakoľko sú už nefunkčné a nedá sa nimi 

regulovať teplo v jednotlivých triedach. Starosta obce ďalej poveril riaditeľku Základnej školy 

s materskou školou, aby bezodkladne začala realizovať proces verejného obstarávania                

na dodávku plynu a elektriny, vzhľadom na predpokladaný nárast ceny energií ZŠsMŠ               

zo súčasných 11. 000 ,- Eur na 30. 000,- Eur.  

 Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 

2022 – 2024. 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. 

Návrh rozpočtu obsahuje aj rozpočty na roky 2023 a 2024 v takom istom členení                           

ako navrhovaný rozpočet na r. 2022 vrátane pokračovania:  

• investičných akcií v/vo:  

              • výkonných a zákonodarných orgánoch,  

              • nakladaní s odpadovými vodami,  

              • zásobovaní vodou. 

 • splácania návratných zdrojov financovania. 
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 Na základe v stanovisku uvedených skutočností odporučil obecnému zastupiteľstvu 

rozpočet na rok 2022 schváliť. 

 Obecné zastupiteľstvo rozpočet obce Olcnava na roky 2022 – 2024 prerokovalo                    

a jednohlasne  schválilo,  kde príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné. 

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 je prílohou zápisnice.  

Uznesením č. I./2/2022/A/c)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Olcnava na 

roky 2022 – 2024, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné  

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Uznesením č. I./2/2022/C/a ) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2022 – 2024  

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 4 Prerokovanie návrhu VZN obce Olcnava o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN obce Olcnava o určení  výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Poslanci obecného zastupiteľstva 

prerokovali návrh a pristúpili k hlasovaniu, v ktorom návrh jednohlasne schvaľujú. 

  

Uznesením č. I./2/2022/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Všeobecné 

záväzné nariadenie obce Olcnava o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Bod 5 Prerokovanie návrhu Prílohy č. 1 k VZN č.7/2009 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh prílohy č. 1 k VZN č. 7/2009 o určení výšky 

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

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 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 

 

Uznesením č. I./2/2022/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 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: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 6 Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre obecné športové kluby 

Starosta obce predložil prítomným žiadosť FK Olcnava o schválenie dotácie na rok 2022 

vo výške 8 800 € na: 

- financovanie výdavkov súvisiacich s pôsobením mužstiev Futbalového klubu 

Olcnava v krajskej a okresnej futbalovej súťaži vo výške 8 000 €, 

- činnosť stolnotenisového oddielu vo výške 500 €, 

- činnosť hokejového oddielu Bieli tigri vo výške 300 €.  

Starosta obce otvoril diskusiu v rámci ktorej pani Ing. Anna Motlíková, navrhla do 

budúcna dokladovať k žiadosti o poskytnutie dotácie, ako prílohu, vyúčtovanie za rok 

predchádzajúci a predpokladaný súpis výdajov pre daný rok pre lepší prehľad nákladov 

spojených s fungovaním obecných športových klubov.  

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti pristúpilo k hlasovaniu a jednohlasne 

schvaľuje dotáciu na rok 2022 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 8 800 €.  

 

Uznesením č. I./2/2022/A/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje dotáciu na rok 

2022 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 8 800 € 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Bod 7 Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval prítomných o žiadosti pána Juraja Gardošíka ohľadom 

prenájmu pozemku okolo strelnice za účelom jeho využitia pre ustajnenie koní, a jeho 

zveľadenie. Obecné zastupiteľstvo nemá námietky voči prenájmu pozemku, nakoľko tým vidí 

potenciál v podpore cestovného ruchu v obci. Vzhľadom k tomu, že ide len o informáciu 

starostu obce o žiadosti pána Juraja Gardošíka obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce 

s prípravou nájomnej zmluvy. 

  

Uznesením č. I./2/2022/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

Bod 8 Interpelácie poslancov  

 Ing. Miroslava Rusnáková informovala starostu obce, že kúzelníka, ktorého plánovali 

mať na akcií Deň obce 2022 sa nepodarilo vybaviť, avšak posnaží sa osloviť niekoho iného. 

Pán poslanec, Marek Zahuranec, na to reagoval, že skúsi osloviť dvojicu Hoki Poki, ktorá 

zabáva deti svojimi vystúpeniami. 

Pani poslankyňa, Ing. Anna Motlíková, sa informovala u starostu obce, že či vzhľadom 

na hrozne vyzerajúci stav betónového múru na ulici Hornádskej nemôže obec zabezpečiť aspoň 

jeho premaľovanie, prípadne umožniť namaľovať grafitti, alebo nechať realizovať deti zo 

Základnej umeleckej školy. Zo strany poslancov bolo taktiež navrhnuté nasadiť brečtan, ktorý 

je ťahavou rastlinou, čím by sa zakryl múr. Starosta obce reagoval, že betónový múr je blízko 

hlavnej cesty a teda nechce ohroziť bezpečnosť detí, a rovnako podotkol, že betónový múr je 

majetkom Železníc Slovenskej republiky. Ďalej sa pani poslankyňa informovala : 

- ako dopadlo jednanie s umiestnením Packeta boxu na balíky v našej obci, na čo jej 

starosta obce odpovedal, že  pán Kerula sa zatiaľ neozval, čiže nemá žiadne nové 

informácie. 

- kto a kedy bude zametať cestu na ulici Hornádskej od kameňov, ktoré ostali na ceste 

po zimnej údržbe. Starosta obce reagoval, že zametanie posypových kameňov na ceste 

zabezpečí obec, avšak termín nemá stanovený, nakoľko mrazy v nočných hodinách 

pretrvávajú a toto obdobie ešte stále považuje za zimné obdobie v ktorom posypový 

materiál na cestách je potrebný na zabezpečenie bezpečnej cestnej premávky. 

- či už sa začali práce na požiarnej zbrojnici, na čo starosta obce odpovedal, že z dôvodu 

pretrvávajúcich mrazov sa začiatok stavebných prác presúva o týždeň možno aj dva 

týždne.  
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- či by sa nemohli do začiatku leta osadiť v parku lavičky, aj napriek tomu, že sa 

v parku ešte nevykonávajú žiadne práce na jeho zveľadenie, aby si mali kam sadnúť 

mamičky s deťmi. Starosta obce informoval, že lavičky sa zabetónujú a osadia až po 

skončení nočného mrazivého počasia. Rovnako sa pani poslankyňa informovala, či 

už sú zakúpené odpadkové koše, ktoré by taktiež už mohli byť osadené v parku. 

Starosta ju informoval, že odpadkové koše obec už zakúpila.  

Pán poslanec, Štefan Rovder, informoval starostu obce, že pokračuje s orezávaním stromov 

okolo Hornádu. Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, sa informoval čo 

bude s rekonštrukciou mosta a cesty v časti obce Palenčáreň. Starosta obce informoval, že na 

základe získaných informácií od správcu cesty, t. j. KSK, práce budú rozdelené do dvoch etáp, 

čo znamená, že most cez rieku Peklisko a cesta sa budú realizovať v tomto roku, ale samostatne. 

Ďalej sa pán Marek Zahuranec informoval : 

- ako to vyzerá s kúpno-predajnými zmluvami na stavebné pozemky v pokračovaní 

ulice Družstevná. Starosta obce sa vyjadril, že ešte nie je nič pripravené, nakoľko na 

predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa dohodlo, že mu do 

najbližšieho stretnutia predseda a rovnako členovia stavebnej komisie predložia 

jednotlivé podpísané dohody s vlastníkom, resp. spoluvlastníkmi pozemkov na 

konkrétnu sumu a výmeru pozemku, ktorý má záujem predať obci. Starosta obce 

ďalej konštatoval, že sa jedná o veľkú individuálnu bytovú výstavbu, čiže ide aj 

o veľkú investičnú činnosť na ktorú vklad obec momentálne nemá finančné 

prostriedky. Na získanie časti prostriedkov navrhol odpredaj rodinného domu vo 

vlastníctve obce na ulici Osloboditeľov č. domu 24. Ďalej uviedol, že stavebnými 

pozemkami je potrebné sa zaoberať na stretnutiach stavebnej komisie.   

- či je niečo nové so zberným dvorom. Starosta obce odpovedal, že momentálne nemá 

žiadne nové informácie.  

- či obec vzhľadom na momentálnu situáciu s Ukrajinskými utečencami neskúsi 

navrhnúť pánovi farárovi, aby budova starej školy ( farský úrad) nemohla slúžiť na 

ich ubytovanie. Starosta obce informoval, že momentálne na krízovom štábe je ako 

krízová miestnosť pre Ukrajinských utečencov nahlásená budova Základnej školy. Čo 

sa týka budovy starej školy, starosta obce informoval, že pán farár už raz bol oslovený, 

a otázka prenájmu budovy starej školy je otvorená.  
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Bod 9 Prerokovanie schválenia doplnenej Nízkouhlíkovej stratégie obce Olcnava - 2030 

 Starosta obce informoval prítomných o doplnenom dokumente „Nízkouhlíková 

stratégia obce Olcnava – 2030“, ktorý bol doplnený predovšetkým o problematiku vplyvu 

amoniaku NH3, ktorý sa nachádza v ovzduší vplyvom aplikácie hnojovice a vetrania prevádzky 

farmy ošípaných nachádzajúcej sa v katastrálnom území mesta Spišské Vlachy. Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo doplnenú Nízkouhlíkovú stratégiu obce Olcnava – 2030, a po 

prerokovaní ju jednohlasne schvaľuje.  

 

Uznesením č. I./2/2022/A/g) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnenú 

Nízkouhlíkovú stratégiu obce Olcnava – 2030 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 10 Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 19. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:50 hod. 

  

 

 

V Olcnave, dňa 23.03.2022 

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

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

Štefan Rovder    ............................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


