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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 18.12.2020 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

      Ing. Anna Motlíková   Ing. František Stanislav 

  Jozef Olejník 

                Ing. Jozef Pendrák     

                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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie  

1. polroku 2021 

4. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

5. Prerokovanie úpravy rozpočtu 

6. Informácie starostu obce  

7. Interpelácie poslancov 

8. Záver  

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 13. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./6/2020/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

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

Zapisovateľku: Ing. Dominiku Salajovú 

 

Uznesením č. I./6/2020/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Anna Motlíková, Marek Zahuranec 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, 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: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na 

obdobie 1. polroku 2021 

 Starosta obce vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť hlavného kontrolóra obce 

predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 1. polroku 2021. Obecné zastupiteľstvo tento 

návrh jednohlasne schválilo. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./6/2020/A/b) schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 1. polroku 2021 
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Hlasovanie:  

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

Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 Starosta obce a obecné zastupiteľstvo prerokovali činnosť hlavného kontrolóra obce a 

za kvalitnú prácu počas roka 2020 mu schválili ročnú odmenu vo výške 350 €.    

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./6/2020/A/c) schvaľuje ročnú odmenu 

hlavnému  kontrolórovi obce Olcnava za rok 2020 vo výške 350 € vyplatenú vo výplate  

za mesiac december 2020  

 

 

Hlasovanie:  

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

Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

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

oboznámil prítomných s činnosťou stavebnej komisie. Predseda stavebnej komisie 

informoval prítomných, že počas roka stavebná komisia riešila niekoľko záležitostí, ako 

sťažnosť p. Mariána Salaja vo veci poškodzovania nehnuteľnosti nákladnými vozidlami, 

prenájom urbárskych pozemkov v užívaní obce a odkúpenie pozemkov v súvislosti 

s vytvorením nových stavebných pozemkov.  

 Predseda stavebnej komisie bližšie informoval prítomných, že vo veci sťažnosti p. 

Mariána Salaja bolo starostovi obce stavebnou komisiou odporúčané vyriešiť uvedenú 

sťažnosť dopravným značením „Zákaz vjazdu motorovým vozidlám nad 5t“ s výnimkou 

dopravnej obsluhy (t. j. vývoz odpadu), v smere od ulice Osloboditeľov na ulicu Železničnú. 

A zároveň zameraním cesty na ulici Železničná, a na základe geometrického plánu ďalej 

jednať s majiteľmi.  

 Čo sa týka príprav plánu štúdie v súvislosti s vytvorením nových stavebných 

pozemkov, predseda stavebnej komisie, ako aj jej členovia informovali starostu obce, že 

pozvánky na spoločné stretnutie majiteľov jednotlivých pozemkov so stavebnou komisiou sú 
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pripravené na roznášanie, avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 a jej 

protiepidemiologickými opatreniami nie je možné zatiaľ pokračovať a uskutočniť spoločné 

stretnutie, až pokiaľ sa situácia nezlepší.  

 Ďalej pán Marek Zahuranec informoval starostu obce, že občania ho zastavujú vo veci 

pomôcť rodine Gurčíkovej so strechou na rodinnom dome, ktorá je v dezolátnom stave. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že túto problematiku už riešil niekoľkokrát 

s vlastníkmi nehnuteľnosti, a že je ochotný pomôcť aj so starou ešte nepoužitou škridlou zo 

Základnej školy, avšak mal podmienku, aby majitelia nehnuteľnosti vyvinuli úsilie si aj sami 

pomôcť. Pomoc nie je jednoduchá, lebo je predpoklad, že strecha je úplne prehnitá a bude 

potrebovať úplne nový krov. K tejto veci starosta obce ešte uviedol, že požiadal 

spoluvlastníčku domu, aby jej syn, ktorý s nimi býva v  dome, a ktorý dlhodobo nepracuje 

a nie je ani registrovaný na úrade práce, sa stal uchádzačom o zamestnanie na úrade práce. Je 

to prvý predpoklad toho, aby sa aj sami začali starať o svoju nehnuteľnosť, ktorú desaťročia 

zanedbávali. V tomto desaťročí zanedbávanom dome sa namiesto opravy strechy finančné 

prostriedky investovali do zakúpenia nového televízneho prijímača a nového satelitu.  

 

K bodu 5: Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava 

  Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020, 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 

v príjmovej časti rozpočtu, a to navýšením bežných príjmov obce – výnos dane z príjmov 

poukázaných územnej samospráve, ktorý je rozpočtovaný na bežné výdaje. Rozpočtové 

opatrenie č. 8/2020 je prílohou zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./6/2020/A/d) schvaľuje úpravu rozpočtu 

obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 8/2020 

 

Hlasovanie:  

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

Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonanom rozpočtovom 

opatrení, starostu obce č. 7/2020 vykonané v období 11/2020. Rozpočtové opatrenie č. 

7/2020 je prílohou zápisnice.  

 

Uznesením č. I./6/2020/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

vykonané rozpočtové opatrenie starostu obce č. 7/2020 vykonané v období 11/2020 

 

K bodu 6: Informácie starostu obce  

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že: 

- ohňostroj je zakúpený, a bude sa konať o 18:00 hod., avšak miesto ešte nie je určené, 

ale bude včas oznámené obecným rozhlasom, a taktiež informoval, že vzhľadom na 

aktuálnu situáciu je silvestrovské posedenie s programom tento krát zrušené, 

- obec plánuje zakúpiť veľkoobjemový kontajner so strechou, 

- v obci už je inštalovaných 5 kamier, ktoré snímajú verejné priestranstvá pre 

zabezpečenie ochrany majetku, a zdravia ľudí. 

K bodu 7: Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Anna Motlíková podotkla, že by bolo 

dobré zakúpiť lavičky do obecného parku, a popremýšľať nad vhodnou alternatívou chodníka 

v parku. Starosta obce reagoval, že obnove parku a jeho zveľadeniu sa bude venovať budúci 

rok, nakoľko pri vyberaní vhodnej alternatívy chodníka musí brať do úvahy jeho údržbu 

predovšetkým v zime (t.j. odhrňovanie snehu).  

 Starosta obce podotkol, že by bolo dobré už teraz vo výpredajoch vianočného 

osvetlenia zistiť výhodné ceny ďalších vianočných výzdob. Pani poslankyňa, Ing. Anna 

Motlíková sa ponúkla, že sa popozerá po vianočnej výzdobe a zistí  aj cenovú ponuku, aby sa 

vybrali najvhodnejšie a cenovo dostupné.  

 Pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslava Rusnáková sa informovala 

či sa bude niečo diať na Silvestra na Kňazovke. Starosta obce reagoval, že vzhľadom na 

aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 nie je možné organizovať hromadné podujatia, 

avšak pohyb do prírody nie je zakázaný.   
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 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Ing. Martin Rusnák, sa informoval ako 

pokračuje rekonštrukcia a zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu. Starosta obce 

informoval, že prebieha tretie verejné obstarávanie na jednotlivé práce.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Marek Zahuranec, spolu s obecným 

zastupiteľstvom a starostom obce prejednal vykonanie zamerania urbárskeho pozemku v časti 

obce Raj so zámerom jeho prenájmu.  

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo celoročnú prácu starostu obce a nakoľko starosta 

obce a schválilo mu celoročné navýšenie platu starostu obce Olcnava o 15% k základnému 

platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest s platnosťou pre rok  2021.    

Uznesením č. I./6/2020/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo  celoročné 

navýšenie platu starostu obce Olcnava, Jaroslavovi Salajovi,  o 15 % k základnému 

platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest s platnosťou pre rok  2021  

 

Hlasovanie:  

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

Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 8: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 13. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 21:35 hod. 

 

 

 

 

V Olcnave, dňa 28.12.2020 

Zapísala: Ing. Dominika Salajová            ............................................. 
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Overovatelia zápisnice 

 

Jozef Olejník .............................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


