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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 25.02.2022 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

      Ing. Anna Motlíková   Jozef Olejník 

  Ing. Jozef Pendrák   Ing. František Stanislav  

  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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie I. polroku 2022 

5. Prerokovanie odchytu túlavých zvierat 

6. Prerokovanie výstavby verejných toaliet na futbalovom ihrisku  

7. Prerokovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

8. Prerokovanie rekonštrukcie Kultúrneho domu a Obecného úradu 

9. Prerokovanie rekonštrukcie a oplotenia budovy CVČ (strelnica) 

10. Prerokovanie rozmiestnenia dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť jazdy v obci 

na 30 km 

11. Prerokovanie vysporiadania obecných komunikácií 

12. Prerokovanie zabezpečenia vody v obecnom vodovode 

13. Prerokovanie príprav Dňa obce 

14. Prerokovanie  prejazdu cez potok na ul. Osloboditeľov 

15. Prerokovanie nákupu prvkov detského ihriska 
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16. Informácie starostu obce Olcnava 

17. Interpelácie poslancov 

18. Záver  

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 18. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./1/2022/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že na obec bol dňa 24.02.2022 

doručený list manželov Kočikovcov, v ktorom manželia žiadajú prerokovať 

vysporiadanie časti pozemku. Na základe tejto žiadosti starosta obce navrhol doplniť 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 

 

18. Prerokovanie žiadosti rodiny Kočikovej o vysporiadaní časti pozemku 
 

Poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Ing. Miroslava Rusnáková navrhla doplniť 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body: 

 

19.  Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

20.  Prerokovanie havarijného stavu strechy ZŠsMŠ v Olcnave 

 

Uznesením č. I./1/2022/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnený 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body :  

18. Prerokovanie žiadosti rodiny Kočikovej o vysporiadaní časti pozemku 

19. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

20.  Prerokovanie havarijného stavu strechy ZŠsMŠ v Olcnave 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 2 a): Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 Starosta obce určil : 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Motlíková, Ing. Martin Rusnák 

 

Uznesením č. I./1/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení: Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, 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 o priebežnom plnení uznesení. 

K bodu 3: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021  

 Starosta obce vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť hlavného kontrolóra obce 

Olcnava, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2021. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorá 

tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesením č. I./1/2022/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2021 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie I. 

polroku 2022  

 Starosta obce vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť hlavného kontrolóra obce 

Olcnava, predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie I. polroku 2022, ktorý bol poslancom obecného 

zastupiteľstva zaslaný aj elektronicky. Obecné zastupiteľstvo tento plán jednohlasne schválilo. 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v súvislosti                              

s výkonom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava požiadal hlavného kontrolóra 
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o preverenie prípravy rozpočtu ZŠsMŠ v Olcnave vzhľadom na to, že predložený rozpočet 

ZŠsMŠ v Olcnave vykazuje deficit finančných prostriedkov vo výške 12 000 Eur. 

Uznesením č. I./1/2022/A/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie I. polroku 2022 

Hlasovanie:  

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

Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 5: Prerokovanie odchytu túlavých zvierat 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ohľadom problému 

s neustálym sa potulovaním zvierat, resp. psov po našej obci, s čím súvisia aj sťažnosti 

občanov. Ako riešenie tohto problému starosta obce navrhol odchyt týchto túlavých psov              

a ich umiestnení do útulku, na základe čoho oslovil majiteľov útulku Šťastný psík v obci 

Matejovce nad Hornádom. Starosta obce ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, 

že podmienkou odchytu túlavého psa a jeho umiestnenia do útulku je podpísanie zmluvy obce 

Olcnava s útulkom Šťastný psík v Matejovciach nad Hornádom, zakúpenie klietky na vlastné 

náklady obce Olcnava a uhradení poplatku 100 € na pokrytie nákladov za každého odchyteného 

a umiestneného psa. Taktiež informoval, že zakúpená klietka, ktorá bude umiestnená v útulku 

Šťastný psík ostane majetkom obce a bude slúžiť pre odchytených psov na území našej obce. 

Majitelia odchyteného psa si ho môžu do 30 dní prevziať v útulku. Po uplynutí 30 dňoch             

sa zviera, resp. pes stáva majetkom útulku a bude určený na adopciu.  

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo spôsob vyriešenia odchytu túlavých zvierat, resp. 

psov na území našej obce, súhlasilo s takýmto riešením, avšak poslankyňa p. Ing. Anna 

Motlíková poznamenala, že čo v prípade ak budú v našej obci odchytení viacerí psy a obec bude 

disponovať len jednou klietkou v útulku. Preto požiadala starostu obce, aby prezistil s majiteľmi 

útulku Šťastný psík v obci Matejovce nad Hornádom túto informáciu. 

 

K bodu 6: Prerokovanie výstavby verejných toaliet na futbalovom ihrisku 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o plánovanej výstavbe 

verejných toaliet na futbalovom ihrisku, ktorých budova bude okrem toaliet pre ženy a mužov 

zahŕňať aj sklad náradia, kosačky a pod. Ďalej starosta obce informoval, že je vypracovaná 

projektová dokumentácia, a že obec zakúpila kvádre. Obecné zastupiteľstvo v rámci diskusie 
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prerokovalo daný bod, ktorý súvisí s rozpočtom obce Olcnava, a zobralo na vedomie 

informáciu o výstavbe verejných toaliet na futbalovom ihrisku. 

Uznesením č. I./1/2022/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o výstavbe verejných toaliet na futbalovom ihrisku 

 

K bodu 7: Prerokovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

 Starosta obce, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o rekonštrukcii hasičskej 

zbrojnice, v rámci ktorej bolo pôvodne naplánované zateplenie budovy hasičskej zbrojnice 

a výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice. Vzhľadom na to, že nové hasičské 

auto momentálne rozmerovo nevojde do budovy hasičskej zbrojnice je potrebné  vypracovať  

projektovú dokumentáciu na rozšírenie hasičskej zbrojnice. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

uvedený bod v súvislosti s rozpočtom obce Olcnava, a zobralo na vedomie informáciu                       

o  rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. 

Uznesením č. I./1/2022/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o  rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. 

 

K bodu 8: Prerokovanie rekonštrukcie Kultúrneho domu a Obecného úradu 

  Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,                                 

o rekonštrukcii Obecného úradu s rozšírením kultúrneho domu. Obecné zastupiteľstvo daný 

bod prerokovalo v súvislosti s rozpočtom obce Olcnava, a zobralo na vedomie informácie 

o rekonštrukcií Kultúrneho domu a Obecného úradu. 

Uznesením č. I./1/2022/C/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o  rekonštrukcií Kultúrneho domu a Obecného úradu 

 

K bodu 9: Prerokovanie rekonštrukcie a oplotenia budovy CVČ (strelnica) 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že budova CVČ (strelnica)                       

už je vo vlastníctve obce a že pozemok okolo budovy je vysporiadaný. Ďalej informoval 

poslancov obecného zastupiteľstva, že okná na budovu sú zakúpené, avšak obáva sa ich osadiť 

z dôvodu vandalizmu. Starosta obce v súvislosti s osadením okien taktiež navrhol osadiť                

pred okná kovovú mriežku, ktorá by zabránila rozbitiu okien kameňom. Poslanci obecného 

zastupiteľstva s návrhom súhlasili. V rámci diskusie, ktorú starosta obce otvoril, poslanec 

obecného zastupiteľstva p. Jozef Pendrák konštatoval, či by nebolo možné vziať do úvahy 

okenice, namiesto mriežky. Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo v súvislosti 
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s  rozpočtom obce Olcnava, a zobralo na vedomie informácie o rekonštrukcii a oplotenia 

budovy CVČ (strelnica). 

Uznesením č. I./1/2022/C/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o rekonštrukcii a oplotenia budovy CVČ (strelnica) 

 

K bodu 10: Prerokovanie rozmiestnenia dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť 

jazdy v obci na 30 km 

 Starosta obce z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky v obci navrhol okrem 

rozmiestnenia dopravných značiek v obci, rozmiestniť aj parabolické zrkadlá, ktoré by boli 

osadené predovšetkým na výjazde zo Základnej školy s materskou školou na hlavnú cestu             

a pri výjazde z miestneho kameňolomu rovnako na hlavnú cestu a na križovatke za Základnou 

školou s materskou školou na ulici Lúčnej. Marek Zahuranec, poslanec obecného 

zastupiteľstva, navrhol osadiť dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť jazdy v časti obce 

Palenčáreň, nakoľko sa občania neustále sťažujú na neprimeranú rýchlosť prechádzajúcich áut. 

Poslankyňa p. Ing. Anna Motlíková podotkla, že na ceste pri výjazde z miestneho kameňolomu 

z dôvodu bezpečnosti detí chýba na ceste vyznačenie vodorovnej dopravnej značky „Prechod 

pre chodcov“, nakoľko je tam osadená len zvislá dopravná značka. Starosta obce informoval, 

že na označenie prechodu pre chodcov je potrebné spracovať dopravný projekt, čo platí                            

aj v prípade vyznačenia čiar na križovatkách.  

 Čo sa týka osadenia dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť jazdy v obci poslanci 

obecného zastupiteľstva v rámci diskusie navrhovali osadiť namiesto dopravných značiek 

retardéry, pretože sú toho názoru, že retardéry budú v obci viac rešpektované ako dopravné 

značky, a rovnako sú cenovo dostupnejšie. Ing. Jozef Pendrák, poslanec obecného 

zastupiteľstva, a zároveň člen stavebnej komisie informoval starostu obce, že tému retardéry      

už prerokovávali na zasadnutí stavebnej komisie, kde sa predbežne členovia a predseda 

stavebnej komisie dohodli, že by šlo o osadenie siedmich retardérov v obci. Starosta obce 

požiadal Ing. Jozefa Pendráka aby mu do najbližšieho zasadnutia predložil presnú cenovú 

ponuku retardérov, ich montáže, a rovnako požaduje predložiť písomný súhlas vlastníkov 

rodinných domov pred ktorými bude osadený retardér. Obecné zastupiteľstvo daný bod 

prerokovalo a dohodlo sa, že ďalej sa bude daný bod riešiť na zasadnutí stavebnej komisie.  
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K bodu 11: Prerokovanie vysporiadania obecných komunikácií 

 Vzhľadom na záujem o výstavbu rodinných domov na ulici Zelená smerom do Blatnej 

starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že obec plánuje vysporiadať prístupovú 

cestu k pozemkom. V súvislosti s tým, informoval poslancov obecného zastupiteľstva                      

o vypracovanom geometrickom pláne. Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo, a zobralo 

na vedomie informácie o vysporiadaní obecných komunikácií.  

Uznesením č. I./1/2022/C/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o vysporiadaní obecných komunikácií 

 

K bodu 12: Prerokovanie zabezpečenia vody v obecnom vodovode 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o stave 

množstva vody v obecnom vodovode, ktoré vplyvom vybudovania nových vodovodných 

prípojok a vplyvom suchého počasia je na kritickej úrovni. Poslanec  obecného zastupiteľstva, 

p. Marek Zahuranec v rámci diskusie sa informoval, kedy bude vybudovaný obecný vodovod 

v časti obce Palenčáreň, nakoľko uviedol, že v tejto časti obce nie je voda v studniach 

rodinných domov pitná. Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo v súvislosti s rozpočtom 

obce Olcnava, a zobralo na vedomie informácie o zabezpečení vody v obecnom vodovode. 

Uznesením č. I./1/2022/C/g) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o zabezpečení vody v obecnom vodovode 

 

K bodu 13: Prerokovanie príprav Dňa obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že vzhľadom na súčasný 

vývoj epidemiologickej situácie a uvoľňovania epidemiologických opatrení pravdepodobne 

bude možné uskutočniť počas letných mesiacov Deň obce 2022. Starosta obce preto navrhol 

prerokovanie návrhu programu, ako aj možného termínu uskutočnenia akcie Deň obce 2022 

s ohľadom na potrebu vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte, a rovnako aj na potrebu               

v predstihu osloviť možných účinkujúcich. V rámci diskusie sa poslankyňa obecného 

zastupiteľstva, p. Ing. Miroslava Rusnáková informovala, či sa uskutočnia Jánske ohne,               

a či bude možné akciu Deň obce 2022 spojiť s akciou Posedenie so staršími, nakoľko                    

už predošlé dva roky sa táto akcia z dôvodu COVID-19 nekonala. Rovnako podotkla,                     

že je potrebné uskutočniť aj Uvítanie novorodencov, ktoré sa taktiež predošlé dva roky                       

pre COVID-19 neuskutočnilo. Poslanci obecného zastupiteľstva sa predbežne dohodli, že akcia 
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Deň obce 2022 by sa mohla uskutočniť v mesiaci August spolu s Posedením so staršími 

a Uvítanie novorodencov by sa mohlo uskutočniť v mesiaci Máj.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali daný bod a dohodli sa, že pouvažujú               

nad programom, koho by mohli osloviť a predložia cenové ponuky. Taktiež pouvažujú 

nad presným termínom uskutočnenia akcie Deň obce 2022 a  aj ostatných akcií s tým,                  

že na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložia svoje návrhy na prerokovanie.  

 

K bodu 14: Prerokovanie prejazdu cez potok na ul. Osloboditeľov 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že prejazd nákladného smetiarského auta 

cez potok na ulici Osloboditeľov č. domu 88 je hlavne v zimnom období veľmi nebezpečný, 

a že je potrebné prejazd rozšíriť. Informoval, že cena betónovej skrúže, ktorá ma dĺžku 2,5 m 

a priemer 1,2 m je od 1 200 Eur. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli aj alternatívu kratšej 

oceľovej skrúže, ktorej dostupnosť a cenu starosta obce preverí. 

 

K bodu 15: Prerokovanie nákupu prvkov detského ihriska 

 Starosta obce sa v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu informoval u poslancov 

obecného zastupiteľstva ohľadom návrhov kúpy prvkov detského ihriska. Ing. Anna Motlíková, 

poslankyňa obecného zastupiteľstva, podotkla, že by bolo dobré ak by sa v rámci nákupu 

prvkov na detské ihrisko rátalo v rozpočte s finančnými prostriedkami na celkové úpravy parku, 

nakoľko vidí potrebu v úprave predovšetkým jeho oplotenia, ktoré navrhuje vysadením 

stromov. Ďalej podotkla, že by bolo najlepšie ak by sa park upravoval ešte tohto roku počas 

letných mesiacov popri realizácií rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Starosta obce sa v rámci 

úprav obecného parku informoval ohľadom trasy chodníka, aby bola čo najvhodnejšia                       

pre chodcov. Obecné zastupiteľstvo uvedený bod prerokovalo v súvislosti s rozpočtom obce 

Olcnava a dohodlo sa, že momentálne sa prvky na detské ihrisko nebudú nakupovať, ale obec 

bude pracovať popri realizácií rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu a obecného 

úradu tohto roku aj na úpravách parku.  

 

K bodu 16: Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti p. Petra Kerulu, 

ktorej predmetom je umiestniť v obci box Packeta pre vyzdvihovanie balíkov za nájomné         
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vo výške 100 Eur/ročne. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali nájom priestoru               

na umiestnenie boxu Packeta vo výške 100 Eur/ročne.  

 Ďalej starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o : 

- žiadosti o prešetrenie a posúdenie stavu stromu, ktorá bola zaslaná mestu Spišské 

Vlachy, ako aj správe ciest Košického samosprávneho kraja ohľadom stromu pri kríži 

na križovatke cesty Bystrany – Spišské Vlachy, ktorý je prehnitý a hrozí, že spadne.  

- zrealizovanom verejnom obstarávaní ohľadom odvodňovacieho kanálu v obytnej časti 

obce Palenčáreň a o rekonštrukcií mosta cez potok Peklisko, ktorá by sa mala konať 

ešte tohto roku.  

- žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijný stav strechy Základnej 

školy s materskou školou v Olcnave, ktorá bola zaslaná na Regionálny úrad školskej 

správy v Košiciach. Taktiež informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že ako obec 

sme pripravili rozpočet a zabezpečili vypracovanie projektu na strechu ZŠsMŠ                  

v Olcnave. 

- liste zaslanom prezidentke Slovenskej republiky a Ministerstvu ŽP ohľadom pochybení 

a obchádzaní zákona v procese schvaľovania EIA pri schvaľovacom procese 

v rozširovaní farmy ošípaných.   

 

Uznesením č. I./1/2022/C/h) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

 

K bodu 17: Interpelácie poslancov  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Ing. Martin Rusnák, podotkol aby sa nezabudlo      

na výtlky na miestnych komunikáciách v obci, keď sa bude asfaltovať chodník na ulici 

Osloboditeľov. Taktiež sa informoval čo obec plánuje s budovou starej pošty a či v prípade,      

že nie je a nebude využívaná ju nemôže dať obec zbúrať za účelom pokládky asfaltového 

koberca a rozšírenia cesty pre autá. Starosta obce informoval, že v druhej časti danej budovy     

sa nachádza archív, ktorý sa využíva, a nemá ho kam premiestniť. Na základe toho teda nie je 

momentálne možné danú budovu zbúrať.  

 Štefan Rovder, poslanec obecného zastupiteľstva navrhuje osadiť odvodňovací žľab 

okolo chodníka na ulici Osloboditeľov pred rodinným domom č. 64 v smere dole obcou                      

do potoka, t. j. k rodinnému domu č. 68. Rovnako navrhol osadiť obrubník pred rodinný dom 

č. 64, ukončenie chodníka na ulici Osloboditeľov.  
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 Ďalej poslanec p. Štefan Rovder podotkol, ohľadom plánovaných cyklotrás v obci,         

že jednu cyklotrasu by navrhoval zrealizovať na trase Olcnava – Spišské Vlachy okolo 

Hornádu.  

 

K bodu 18. Prerokovanie žiadosti rodiny Kočikovej o vysporiadaní časti pozemku  

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti Jozefíny a Jána 

Kočikových ohľadom vysporiadania časti pozemku parcelné číslo KN 51/1 a 51/2 k. ú. 

Olcnava, ktorá bola obecnému zastupiteľstvu zaslaná aj elektronicky. Poslankyňa obecného 

zastupiteľstva, p. Ing. Anna Motlíková, sa informovala, či už je vypracovaná projektová 

dokumentácia k prístupovej ceste k rodinnému domu manželov Kočikových, na čo starosta 

obce odpovedal, že projektová dokumentácia je v štádiu záverečného spracovania. Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefíny a Jána Kočikových a zhodlo sa, že nakoľko zo 

žiadosti nie je zrejmé o akú výmeru sa jedná, aby k vysporiadaniu predložili geometrický plán 

z ktorého bude zrejmé miesto a výmera nevysporiadaného pozemku. Starosta obce uviedol, že 

manželia Kočikovci využívajú bezplatne obecný pozemok, ktorý si aj oplotili.  

 

K bodu 19: Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

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

aby oboznámil prítomných s činnosťou stavebnej komisie. Pán Marek Zahuranec, ako aj všetci 

členovia stavebnej komisie informovali starostu obce ohľadom umiestnenia retardérov v obci, 

ktoré stavebná komisia odporúča umiestniť v počte 7 kusov, a to z dôvodu zabezpečiť 

spomalenie rýchlo jazdiacich áut na cestách v obci. Ďalej predseda stavebnej komisie, p. Marek 

Zahuranec, informoval starostu obce o možnosti odkúpenia pozemku vedľa rodinného domu             

č. 11 na ulici Železničnej s budúcim využitím ako príjazdová cesta k časti obce zvanej Lazy. 

 Členovia stavebnej komisie spolu s predsedom Marekom Zahurancom taktiež 

informovali starostu obce, že projekt stavebných pozemkov v pokračovaní na ulici Družstevná, 

je z hľadiska ich jednania s vlastníkmi pozemkov o odkúpení skončený. Starosta obce reagoval, 

že na to, aby obec v danej veci ďalej konala, resp. konala v podpísaní kúpno-predajnej zmluvy 

s vlastníkmi pozemkov by bolo vhodné mať písomnú dohodu každého vlastníka, resp. 

spoluvlastníka pozemku, ktorej predmetom budú údaje o pozemku, jeho presnej výmere                   

a dohodnutá suma, za ktorú má vlastník záujem pozemok, alebo jeho časť predať. Preto starosta 

obce požiadal predsedu stavebnej komisie a rovnako aj jej členov, aby na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva predložili jednotlivo podpísané dohody s  vlastníkom, resp. 

spoluvlastníkom na konkrétnu sumu a výmeru pozemku, ktorý má záujem predať obci.  
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K bodu 20: Prerokovanie havarijného stavu strechy ZŠsMŠ v Olcnave 

 Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, v súvislosti s doterajším 

neriešením havarijného stavu strechy ZŠsMŠ v Olcnave opätovne konštatuje, že vzhľadom        

na obavu o bezpečnosť predovšetkým detí pohybujúcich sa v areáli školy je nutné riešiť opravu 

strechy ZŠsMŠ čo najrýchlejšie. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že bol zaslaný 

projekt havarijného stavu strechy a čaká na vyjadrenie Regionálneho úradu školskej správy 

v Košiciach k poskytnutiu finančných prostriedkov na havarijný stav strechy ZŠsMŠ                     

v Olcnave. Obecné zastupiteľstvo, vzhľadom na informácie starostu obce ohľadom riešenia 

havarijného stavu strechy ZŠsMŠ v Olcnave navrhuje 2 mesačnú lehotu na vyjadrenie 

Regionálneho úradu školskej  správy k žiadosti. Po vypršaní lehoty obecné zastupiteľstvo 

plánuje ďalej rokovať o havarijnom stave strechy ZŠsMŠ v Olcnave na základe vyjadrenia 

Regionálneho úradu školskej správy. V prípade nedoručenia vyjadrenia zo strany Regionálneho 

úradu školskej správy v určenej 2 mesačnej lehote, obecné zastupiteľstvo pristúpi k možnosti 

riešenia havarijného stavu strechy ZŠsMŠ prostredníctvom úveru. 

 

K bodu 21: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 18. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 23:20 hod. 

 

 

V Olcnave, dňa 07.03.2022 

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

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


