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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 26.11.2021 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

      Ing. Anna Motlíková   Jozef Olejník 

  Ing. Jozef Pendrák   Ing. Martin Rusnák 

  Štefan Rovder    Ing. Miroslava Rusnáková  

  Ing. František Stanislav   

  Marek Zahuranec    

      

                   

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2020/2021 

4. Prerokovanie návrhu VZN obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce 

Olcnava 

6. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava 

7. Prerokovanie prefinancovania úrokovej sadzby úveru na základe ponuky 

8. Prerokovanie opravy strechy Základnej školy s materskou školou v Olcnave 

9. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

10. Informácie starostu obce Olcnava 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver  

 

 



2 
 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 17. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./10/2021/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body : 

 

12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti  

13. Prerokovanie žiadosti o pripomienkovanie Nízkouhlíkovej stratégie - 2030 

14. Prerokovanie žiadosti ZŠsMŠ v Olcnave o úpravu stravného od 1.1.2022 

 

Uznesením č. I./10/2021/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnený 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body : 

12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

13. Prerokovanie žiadosti o pripomienkovanie Nízkouhlíkovej stratégie - 2030 

14. Prerokovanie žiadosti ZŠsMŠ v Olcnave o úpravu stravného od 1.1.2022  

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, 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: Štefan Rovder, Marek Zahuranec  

Zapisovateľku: Ing. Dominika Salajová 
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Uznesením č. I./10/2021/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že geodet vypracováva 

geometrické zameranie na vysporiadanie všetkých pozemkov, vrátane p. Ludrovského, ktoré 

sa nachádzajú pod obecným úradom a kultúrnym domom, a ktoré už boli na obecnom 

zastupiteľstve prejednávané. 

K bodu 3: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2020/2021  

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. Táto správa je 

prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo Správu jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./10/2021/A/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021  

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4: Prerokovanie návrhu VZN obce Olcnava o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN 

obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Starosta obce ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že 

vzhľadom na vysoké percento separovania komunálneho odpadu a ekonomického prepočtu 

príjmov a výdajov za zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, odporúča aby poplatok za 

vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu ostal nezmenený vo výške 12,01 

Eur na osobu a kalendárny rok. Ďalej poznamenal, že ho teší, že vďaka zavedeniu 

náročnejšieho žetónového systému naša obec dlhodobo patrí medzi obce s najnižším 
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poplatkom za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na jedného 

obyvateľa za rok. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie starostu obce 

a nezvýšilo poplatok za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, a teda 

ho ponecháva vo výške 12,01 Eur na občana a rok. 

 Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali predložený návrh v ktorom navrhli 

následné zmeny v sadzbe dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnica, vinice, ovocné sady : 0,2466 x 0,0065 = 0,0016029 €/m2 

b) trvalé trávne porasty : 0,0331 x 0,0065 = 0,00021515 €/m2 

c) záhrady : 1,85 x 0,0065 = 0,012025 €/m2 

d) lesné pozemky : 0,0331 x 0,0065 = 0,00021515 €/m2 

e) rybníky : 0,0331 x 0,0065 = 0,00021515 €/m2 

f) zastavané plochy a nádvoria : 1,85 x 0,0065 = 0,012025 €/m2 

g) stavebné pozemky : 18,5 x 0,0065 = 0,12025 €/m2 

h) ostatné plochy okrem stavebných : 1,85 x 0,0065 = 0,012025 €/m2 

 Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednomyseľne zhodli na prerokovaných  zmenách 

a pristúpili k hlasovaniu, v ktorom návrh a prerokované zmeny jednohlasne schválili.    

Uznesením č. I./10/2021/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Všeobecné 

záväzné nariadenie obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 5: Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku obecného 

zastupiteľstva obce Olcnava  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva obce Olcnava, ktorý im bol pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva zaslaný aj elektronicky, a stručne ich oboznámil s jeho obsahom. Následne 

otvoril diskusiu o návrhoch a pripomienkach. Obecné zastupiteľstvo Rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva obce Olcnava prerokovalo a jednohlasne schválilo. Rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva obce Olcnava tvorí prílohu zápisnice.  
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Uznesením č. I./10/2021/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva obce Olcnava 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

K bodu 6: Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava 

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021, 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 kapitálového výdaja na vysporiadanie 

pozemkov a výdaja na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu a obecného úradu na 

bežné výdaje: Cestná doprava – údržba a oprava miestnych komunikácií. Rozpočtové 

opatrenie č. 7/2021 je prílohou zápisnice.  

 Obecné zastupiteľstvo v rámci tohto bodu zároveň prerokovalo a schválilo doplnenie 

opravy miestnych komunikácií v obci Olcnava pokládkou a opráv asfaltových kobercov na 

ďalších úsekoch v obci Olcnava.  

Uznesením č. I./10/2021/A/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje úpravu 

rozpočtu obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 7/2021. 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonanom rozpočtovom 

opatrení starostom obce č. 6/2021 v období 10/2021. Rozpočtové opatrenie sa týkalo 

Základnej školy s materskou školou na prenesený výkon. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu 

zápisnice.  

Uznesením č. I./10/2021/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

vykonané rozpočtové opatrenie starostu obce č. 6/2021 v období 10/2021 
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Uznesením č. I./10/2021/A/g) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnenie 

opravy miestnych komunikácií v obci Olcnava pokládkou a opráv asfaltových kobercov 

na ďalších úsekoch v obci Olcnava 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

K bodu 7: Prerokovanie prefinancovania úrokovej sadzby úveru na základe ponuky 

 Jaroslav Salaj, starosta obce, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, 

že obec má v Prima banke, a. s. úver, ktorý plánuje prefinancovať nižšou úrokovou sadzbou, 

nakoľko sa úrokové sadzby v tejto dobe výrazne znížili. Terajšia ročná úroková sadzba bola 

2,58 %. Starosta obce ďalej uviedol, že oslovil viaceré banky a to: Prima banku, a.s., 

Slovenskú sporiteľňu, a.s., VÚB banku, a.s. a Tatra banku, a.s. na zaslanie ponúk. Ponuka zo 

strany Tatra banky, a.s. nebola na obecný úrad do termínu doručená. Starosta obce otvoril 

diskusiu k danému bodu. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo doručené ponuky, ktoré im boli 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky, prehodnotilo finančné 

dopady a jednohlasne schválilo prefinancovanie úveru 1% úrokovou sadzbou od banky: 

Prima banka, a.s. 

Uznesením č. I./10/2021/A/h) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje 

prefinancovanie úveru zníženou úrokovou sadzbou od banky: Prima banka, a. s. 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

K bodu 8: Prerokovanie opravy strechy Základnej školy s materskou školou v Olcnave 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti riešenia opravy strechy 

ZŠsMŠ v Olcnave prostredníctvom Krajského školského úradu, ako havarijný stav. Poslanec 

obecného zastupiteľstva pán Štefan Rovder navrhol ako jednu z možnosti zapojiť sa do 

výziev na zelenú strechu. Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, 

a zároveň zástupca rodičov v školskej rade navrhuje vzhľadom na obavu o bezpečnosť 

predovšetkým detí pohybujúcich sa v areáli školy riešiť opravu havarijného stavu strechy 

ZŠsMš prostredníctvom úveru, ktorý by vzala obec, ako zriaďovateľ ZŠsMŠ v Olcnave, a 

vlastník budovy. Starosta obce na to reagoval, že celú záležitosť týkajúcu sa havarijného 

stavu strechy na ZŠsMŠ a možnosti riešenia jej opravy prekonzultoval s riaditeľkou školy, p. 
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Mgr. Máriou Korfantovou, pričom sa dohodli na podaní žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Krajského školského úradu na riešenie havarijného stavu, pri ktorom obec by 

mala len spoluúčasť, a neplatila by celú rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Zároveň starosta 

obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že je pripravená projektová 

dokumentácia, statický posudok havarijného stavu strechy a rozpočet, ktoré budú súčasťou 

podanej žiadosti. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo daný bod a určilo 3 mesačnú lehotu na 

vyjadrenie Krajského školského  úradu k žiadosti. Po vypršaní lehoty obecné zastupiteľstvo 

plánuje ďalej rokovať o oprave strechy ZŠsMŠ v Olcnave na základe vyjadrenia Krajského 

školského úradu.  

 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o oprave strechy Základnej 

školy s materskou školou v Olcnave formou havarijného stavu.  

Uznesením č. I./10/2021/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

informáciu o oprave strechy Základnej školy s materskou školou v Olcnave formou 

havarijného stavu 

K bodu 9: Prerokovanie činnosti stavebnej komisie 

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

aby oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s činnosťou stavebnej komisie. Pán 

Marek Zahuranec, informoval starostu obce, ako aj prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva, že dňa 11.11.2021 zasadala stavebná komisia vo veci opätovného 

prerokovania žiadosti pána Kočika týkajúcej sa vyspádovania príjazdovej cesty k ich 

nehnuteľnosti, a osadenie odvodňovacieho žľabu. Zároveň p. Marek Zahuranec ale uviedol, 

že pán Kočik ho vyslovene požiadal aby sa tým ďalej nezaoberal, takže mu vyhovel a ďalej 

sa tým nebude zaoberať. Ďalej predseda stavebnej komisie informoval o postupe riešenia 

stavebných pozemkov v pokračovaní ulice Družstevná. 

Uznesením č. I./10/2021/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

činnosť stavebnej komisie  

K bodu 10: Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doručenej žiadosti 

občanov obce Olcnava, ktorej predmetom je umiestnenie spomaľovacích retardérov na ulici 

Železničná. Následne k tomu otvoril diskusiu v ktorej poslanec obecného zastupiteľstva p. 

Ing. Jozef Pendrák, ktorý predmetnú žiadosť vlastnoručne podpísal spolu s ďalšími občanmi 

uviedol, ako dôvod spísania a podania predmetnej žiadosti obavy o bezpečnosť a zdravie 
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detí zdržiavajúcich sa na ulici, nakoľko tam jazdia motorové vozidla, predovšetkým 

kuriérske spoločnosti väčšou než povolenou rýchlosťou v obci. Do diskusie sa zapojil aj p. 

Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý súhlasí s umiestnením retardérov 

avšak nie len na ulici Železničná, nakoľko už niekoľko krát avizoval na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva, že v obci časť Palenčáreň je taktiež problém s motorovými 

vozidlami, ktoré jazdia neprimeranou rýchlosťou. Starosta obce reagoval na predloženú 

žiadosť tak, že nie je veľmi naklonený umiestneniu retardérov na nový asfaltový koberec, 

a taktiež sa obáva sťažností od občanov pre hluk na ceste prejazdom vozidiel cez retardéry 

v nočných hodinách, ako aj zimnej údržby komunikácie na ktorej sú umiestnené retardéry. 

Avšak aj napriek tomu, starosta obce poveril Ing. Jozefa Pendráka, poslanca obecného 

zastupiteľstva, aby kompletne poriešil cenové ponuky retardérov, ako aj záujem občanov, 

ktorý by boli ochotní si pred svoj dom nechať umiestniť retardér. Čo sa týka cesty v časti 

obce Palenčáreň, starosta obce informoval, že sa jedná o cestu ktorá nepatrí obci, ale 

Košickému samosprávnemu kraju, a obec na nej nemá žiadne právomoci.  

 Ďalej starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o: 

- probléme s obecným rozhlasom na ktorý sa už náhradné diely nevyrábajú a je veľmi 

poruchový, 

- vybudovaní vodojemu na Lendriši, ktorý by nevybudovala obec, ale obec v prípade 

nedostatku vlastnej vody by z neho mohla vodu odoberať, 

- realizácií projektovej dokumentácie projektantom a geodetom prístupovej cesty 

k rodinnému domu do dvora Jána a Jozefíny Kočikových s ohľadom na odvádzanie 

povrchovej dažďovej vody do potoka, 

- ponuke z Okresného súdu Spišská Nová Ves vo veci možnosti poslancov obecného 

zastupiteľstva zvoliť prísediaceho na súde, ktorý by sa zúčastňoval všeobecne 

rôznych súdnych konaní, 

- osobnej účasti a vystúpení na zasadnutí mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade 

v Spišských Vlachoch vo veci stanoviska z Ministerstva životného prostredia 

ohľadom rozšírenia farmy ošípaných v Spišských Vlachoch, 

- projekte, ktorý rieši miestnu komunikáciu spolu s mostom v časti obce Palenčáreň, 

ktorý by sa mal realizovať hneď po skončení zimného obdobia, a taktiež informoval 

o prísľube vyznačenia stredovej čiary na hlavnej príjazdovej ceste do obce. 
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K bodu 11: Interpelácie poslancov  

 Poslankyňa Ing. Anna Motlíková sa informovala kedy budú zbierať elektro odpad a 

nebezpečný odpad, na čo starosta obce reagoval, že túto informáciu zistíme u spoločnosti 

Brantner, a následne o tom upovedomíme občanov prostredníctvom sms-iek, webovej 

stránky obce, prípadne to vyvesíme na informačnej tabuli vzhľadom na to, že obecný rozhlas 

nefunguje. 

 Poslanec obecného zastupiteľstva p. Štefan Rovder spolu s poslancom Marekom 

Zahurancom informovali starostu obce ohľadom zrezávania stromov a orezávania kríkov 

zasahujúcich do cesty.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Marek Zahuranec, a zároveň zástupca rodičov 

v školskej rade informoval starostu obce o tom, že zasadala školská rada, kde sa riešilo či 

obec pomôže s uložením podlahy do altánku, ktorý sa nachádza v areáli školy. A zároveň sa 

informoval, či je možné aby sa obec postarala pomocou obecnej kosačky pokosiť školský 

dvor, aspoň tie veľké plochy. Starosta obce informoval, že obec trávu v areáli školy okolo 

hokejového a multifunkčného ihriska kosí každoročne. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo celoročnú prácu starostu obce a schválilo mu 

navýšenie platu starostu obce Olcnava o 50% k základnému platu vyplatenú jednorazovo 

v mzde za mesiac máj; o 50% k základnému platu vyplatenú jednorazovo v mzde za mesiac 

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

starostov obcí a primátorov miest s platnosťou pre rok 2022.  

Uznesením č. I./10/2021/A/i) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje navýšenie 

platu starostu obce Olcnava, Jaroslavovi Salajovi, o 50 % k základnému platu 

vyplatenú jednorazovo v mzde za mesiac máj ; o 50 % k základnému platu vyplatenú 

jednorazovo v mzde za mesiac november v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s platnosťou pre 

rok 2022 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

K bodu 12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Františkovi 

Stanislavovi, ktorý informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledkoch kontrolnej 
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činnosti. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

č. 03/2021/ocz.  

Uznesením č. I./10/2021/C/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie Správu 

o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/2021/ocz 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo prerokovali činnosť hlavného kontrolóra obce a 

za kvalitnú prácu počas roka 2021 mu schválili ročnú odmenu vo výške 350 €. 

Uznesením č. I./10/2021/A/j) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje ročnú odmenu 

hlavnému kontrolórovi obce Olcnava za rok 2021 vo výške 350 € vyplatenú v mzde za 

mesiac november 2021 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

K bodu 13: Prerokovanie žiadosti o pripomienkovanie Nízkouhlíkovej stratégie – 2030 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie dokument 

„Obec Olcnava - Nízkouhlíková stratégia – 2030“, ktorá im bola zaslaná aj elektronicky, 

a otvoril diskusiu. V rámci diskusie prítomní poslanci obecného zastupiteľstva, apelovali na 

to, že stratégia nerieši problematiku amoniaku NH3, ktorý sa nachádza v ovzduší vplyvom 

aplikácie hnojovice a vetrania prevádzky farmy ošípaných. Zápach amoniaku v ovzduší nad 

prípustnú mieru dlhodobo obťažuje obyvateľov nášho regiónu. Obecné zastupiteľstvo 

poverilo starostu obce na pripomienkovanie uvedeného dokumentu, a na jeho dopracovanie 

z dôvodu neriešenia všeobecne dlhodobého problému nášho regiónu, a to vplyvu amoniaku 

na životné prostredia a ovzdušie. Podľa dostupných informácií starostov mnohých obcí 

dlhodobé problémy so zápachom, aplikáciou hnojovice a prehnojovaním pôdy majú všetky 

regióny, v ktorých sa nachádzajú farmy ošípaných. Ak má nízkouhlíková stratégia byť 

stratégiou najbližšieho desaťročia, a má napomôcť kvalite ovzdušia, musí riešiť aj dlhodobé 

a závažné problémy obyvateľov regiónov, ktorých kvalita ovzdušia je vďaka chovu 

ošípaných v ich regióne neznesiteľná. Napriek ťažkostiam obyvateľov na neznesiteľný 

zápach šíriaci sa z farmy ošípaných, legislatíva znečistené ovzdušie amoniakom nijako 

nerieši, lebo nie sú určené ani povinné merania ovzdušia pri farmách ošípaných, a nie sú 

určené ani maximálne hodnoty amoniaku v ovzduší. Amoniak NH3 ventiláciou z fariem 

ošípaných a aplikáciou hnojovice sa dostáva do ovzdušia, kde pretrvá aj niekoľko týždňov 

a za daždivého počasia je zrážaný k zemi. Je škodlivý pre ľudí a už nízka hladina dráždi oči 

a pľúca. Je síce pravda, ako sa v stratégií uvádza, že stanica merania kvality ovzdušia sa 
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nachádza v meste Krompachy, ktoré je vzdialené len 15 km od obce Olcnava, ale táto 

mobilná stanica merania kvality ovzdušia nie je zameraná na meranie amoniaku v ovzduší. 

Farma ošípaných sa nachádza v katastrálnom území susediaceho mesta Spišské Vlachy, na 

jeho okraji, takže zastavané časti obce Bystrany a Olcnava sú od farmy ošípaných vzdialené 

približne 400 m. Obyvatelia týchto obcí sú pobúrení z toho, že terajší počet ošípaných na 

farme v Spišských Vlachoch sa plánuje na základe rozhodnutia Ministerstva životného 

prostredia navýšiť z pôvodných 8 000 na 19 000 kusov ošípaných, a vybudovanie kafilérie na 

spaľovanie uhynutých zvierat s kapacitou 1,2 t/deň, čiže vybudovanie ďalšieho 

znečisťovateľa ovzdušia. 

 Obecné zastupiteľstvo dospelo k názoru, že ak táto stratégia ochrany ovzdušia má byť 

plnohodnotnou stratégiou na nasledujúce desaťročie, musí mať záväzný vplyv aj na 

zákonodarcov, aby reálne a v čo najkratšom čase prijali potrebné opatrenia na ochranu 

ovzdušia, a v nemalej miere aj na ochranu zdravia obyvateľov. Musí obsahovať a mať 

zapracované zásadne riešenie kvality ovzdušia, a to povinným monitorovaním 

znečisťovateľov ovzdušia aj na amoniak NH3 (čo u fariem ošípaných doposiaľ povinné nie 

je), ako aj určenie maximálnej hodnoty amoniaku a znečisťujúcich látok v ovzduší.  

 Ďalej obecné zastupiteľstvo požiadalo, aby k vodným tokom vlievajúcim sa do rieky 

Hornád bol dopísaný aj vodný tok Peklisko, ktorý sa nachádza v časti obce Palenčáreň. 

 Obecné zastupiteľstvo si váži prácu spracovateľa nízkouhlíkovej stratégie, ktorá bola 

pre obec spracovaná bezplatne.  

 Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom 

schvaľuje Nízkouhlíkovú stratégiu – 2030 s výhradami. Zároveň obecné zastupiteľstvo žiada 

starostu obce aby predložil doplnenú Nízkouhlíkovú stratégiu – 2030 obce Olcnava na 

základe hore uvedených požiadaviek, ktoré ak budú v stratégií zakomponované, tak ju obecné 

zastupiteľstvo schváli bez výhrad. Nízkouhlíkovú stratégiu – 2030 žiada predložiť na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

Uznesením č. I./10/2021/A/k) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje Nízkouhlíkovú 

stratégiu – 2030 s výhradami na doplnenie 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Marek Zahuranec 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 
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K bodu 14: Prerokovanie žiadosti ZŠsMŠ v Olcnave o úprave stravného od 1.1.2022 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doručenej žiadosti 

ZŠsMŠ v Olcnave o úpravu stravného od 1.1.2022, a o ich novom návrhu výšky stravného 

stanovenú v druhom finančnom pásme. Dôvodom podania žiadosti o úpravu výšky stravného 

ZŠsMŠ v Olcnave je uvedené aktuálne zdražovanie cien za potraviny. Obecné zastupiteľstvo 

daný bod prerokovalo a zobralo na vedomie. Obec v zmysle požiadavky pripraví návrh VZN 

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na schválenie.  

Uznesením č. I./10/2021/C/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie žiadosť 

ZŠsMŠ v Olcnave o úprave stravného od 1.1.2022 

K bodu 15: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 17. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 00:00 hod. 

 

 

V Olcnave, dňa 03.12.2021 

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

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


