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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 20.05.2022 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. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava  

4. Informácie starostu obce  

5. Interpelácie poslancov 

6. Záver  

 

Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

 Rokovanie 20. 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./3/2022/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.  

 

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

 Starosta obce určuje za overovateľov zápisnice Jozefa Olejníka a Jozefa Pendráka, 

a navrhuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Anna Motlíková a Ing. Miroslava Rusnáková.  

Uznesením č. I./3/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení:  Ing. Anna Motlíková, Ing. Miroslava Rusnáková 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stanovisku prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy VSD, a.s. k existencií sietí na pozemkoch pripravovaných na individuálnu 

bytovú výstavbu na Novej Ulici. 

Bod 3 Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava  

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022, 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 výdajovej 

časti, a to presunu rozpočtovaného bežného výdaja : cestná doprava na bežné výdaje súvisiace 

so zásobovaním vodou a všeobecnou pracovnou oblasťou.  Zapojením rezervného fondu obce 

do príjmových finančných operácii, ktoré budú použité na cestnú dopravu – Oprava miestnych 

komunikácii a chodníkov vo výške 10.500,- eur. Presun kapitálových výdajov zo športových 

služieb  na realizáciu nových stavieb – Obecný vodovod vo výške 10.000,- eur. Rozpočtové 

opatrenie č. 4/2022 je prílohou zápisnice.  
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Uznesením č. I./3/2022/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje úpravu rozpočtu 

obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonaných rozpočtových opatreniach 

starostom obce č. 1/2022, 2/2022, 3/2022 v období 03/2022 – 05/2022. Rozpočtové opatrenia 

sa týkali najmä Základnej školy s materskou školou a za obec úpravy výdajov v súvislosti  

s verejným zdravím. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. I./3/2022/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie vykonané 

rozpočtové opatrenia starostu obce č. 1/2022, 2/2022, 3/2022 v období 03/2022 – 05/2022 
 

Bod 4 Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval prítomných o : 

- prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na Kultúrnom dome a obecnom úrade, a po ich 

ukončení budú prebiehať rekonštrukčné práce na hasičskej zbrojnici. 

- prebiehajúcich prácach na miestnej komunikácií v časti obce Palenčáreň za účelom 

odvodnenia povrchovej vody. Zároveň starosta obce informoval, že požiadal Správu ciest 

Košického samosprávneho kraja o súhlas s prekopaním miestnej komunikácie v časti 

obce Palenčáreň za účelom uloženia kanalizačného a vodovodného potrubia, ako 

predprípravu do budúcnosti na napojenie Palenčárne na kanalizáciu a obecnú vodu. 

- zámere predať rodinný dom č. 24 na ulici Osloboditeľov, ktorý je vo vlastníctve obce za 

účelom získania časti finančných prostriedkov. 

- rokovaní s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou ohľadom studne. 

Uznesením č. I./3/2022/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

Bod 5 Interpelácie poslancov  

 Ing. Jozef Pendrák, poslanec obecného zastupiteľstva, sa informoval o tom, ako sa bude 

riešiť cesta na ulici Železničnej, nakoľko sa na asfalte tvoria nerovnosti cez ktoré rastie púpava. 

Starosta obce odpovedal, že sa to bude riešiť ako reklamácia, čiže sa bude striekať chemický 

postrek proti burine a potiahne sa nový asfaltový koberec. Ďalej sa Ing. Jozef Pendrák 

informoval, kedy budú zavesené lampy na už pripravených elektrických stĺpoch verejného 
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osvetlenia na ulici Železničná. Starosta obce odpovedal, že lampy budú zavesené v najbližšej 

dobe, a taktiež upozornil, že budú fungovať ako fotobunky.   

  Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, položil otázku starostovi obce, ako 

to vyzerá s finančnými prostriedkami na opravu strechy ZŠsMŠ. Starosta obce informoval 

obecné zastupiteľstvo, že obec môže vziať úver v maximálnej možnej výške 80.389,84 Eur, čo 

však nie je postačujúce vzhľadom na neustály nárast cien stavebného materiálu. Marek 

Zahuranec informoval starostu obce a rovnako aj prítomných poslancov a poslankyne obecného 

zastupiteľstva, že dal urobiť nezáväznú cenovú ponuku podľa projektu, ktorý mal k dispozícií 

od pani riaditeľky, Mgr. Márií Korfantovej, ktorá bola odhadovaná na 130.000 Eur. Starosta 

obce na to reagoval, že by bolo vhodné osloviť viacerých od seba nezávislých podnikateľov, aj 

tých ktorí sú z našej obce za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky na opravu 

strechy ZŠsMŠ s tým, že prídu osobne pozrieť na stav strechy ZŠsMŠ. Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí. 

 Ing. Miroslava Rusnáková, poslankyňa obecného zastupiteľstva, sa pýtala, či má niekto 

záujem podujať sa organizovania blížiacej sa akcie „Stavanie mája“. Starosta obce informoval 

prítomných, že iniciatíva zorganizovania danej akcie aj čo sa týka programu prišla zo strany 

našich občanov, čiže to ide mimo obecný úrad. Taktiež informoval, že ako obec im budeme 

nápomocní, a rovnako za nepriaznivého počasia im sprístupníme aj Kultúrny dom.  

 Poslankyňa obecného zastupiteľstva, pani Ing. Anna Motlíková, sa informovala na kedy 

sa plánuje uvítanie novorodencov. Starosta obce na to reagoval, nech si stanovia termín, ktorý 

vyhovuje všetkým. V rámci diskusie si obecné zastupiteľstvo stanovilo predbežný termín na 3. 

júla 2022. Čo sa týka akcie „Stretnutie s dôchodcami“, predbežný termín si obecné 

zastupiteľstvo stanovilo na mesiac September 2022.  

 

Bod 6 Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 20. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19:25 hod. 

  

V Olcnave, dňa 24.05.2022 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


