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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

Zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 16. 11. 2016 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

   účasť poslancov: 85,71 % 

Program:  

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Voľba hlavného kontrolóra  

4. Prejednanie  projektu zateplenia kultúrneho domu a obecného úradu 

5. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad na rok 2017 -  výška poplatku za KO 

6. Prejednanie prenájmu za pozemok okolo strelnice 

7. Interpelácie poslancov  

8. Pripomienky občanov  

9.  Záver                    

                                                      

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

        Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich 

s programom zasadnutia, ktorý doplnil o body: 

-prejednanie výročnej správy obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2015, 

-opätovné prejednanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 školy a školského zariadenia za šk. rok 2015/2016, 

-úpravu rozpočtu obce. 

 

 Obecné zastupiteľstvo návrh programu jednohlasne schválilo. 

 

K bodu 2: a) Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Ján Olejník, p. Miroslav Gardošík 

                                   

                  b) Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  p. Jozef Olejník, sl. Júlia Krokusová  

 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.    
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 b) Kontrola plnenia uznesení. 

 

 Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva 

a konštatoval, že uznesenia sa plnia postupne. 

 

K bodu 3:  Voľba hlavného kontrolóra  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásil  

iba jeden uchádzač a to:  Ing. František Stanislav, Danišovce č.153.   Starosta obce poveril svoju 

zástupkyňu  PaedDr. Zlaticu Kožárovú na otvorenie zapečatenej obálky a prečítal všetky 

potrebné dokumenty, ktoré žiadosť na funkciu hlavného kontrolora musí obsahovať.  PaedDr. 

Zlatica Kožárová pred obecným zastupiteľstvom skontrolovala priložené dokumenty                     

a skonštatovala, že všetky predložené dokumenty sú v súlade s podmienkami na voľbu hlavného 

kontrolóra podľa uznesenia č. 5/2016/B/4 zo dňa 23.9.2016. 

Následne starosta obce udelil slovo Ing. Františkovi Stanislavovi, aby obecné zastupiteľstvo 

oboznámil aj osobne so svojim  profesijným životopisom.  Ing. František Stanislav oboznámil 

obecné zastupiteľstvo aj s tým že aj v minulej dobe pracoval v niekoľkých obciach ako hlavný 

kontrolór a že aj v tejto dobe sa uchádza o funkciu hlavného aj v iných obciach, nakoľko táto 

funkcia je len na čiastočný úväzok. Obecné zastupiteľstvo zobralo všetky informácie na vedomie. 

Starosta obce pristúpil k hlasovaniu hlavného kontrolóra obce a obecné zastupiteľstvo vo svojom 

hlasovaní jednohlasne zvolilo Ing. Františka Stanislava do funkcie hlavného kontrolóra obce 

Olcnava na funkčné obdobie 6 rokov počnúc od 1. 1. 2017 a určilo pracovný úväzok hlavného 

kontrolóra vo výške 10 %.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s tým, aby hlavný kontrolór vykonával činnosť aj v iných 

obciach a splnomocnilo starostu obce na podpis zmluvy o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí. 

 

K bodu 4:   Prejednanie  projektu zateplenia kultúrneho domu a obecného úradu 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rekonštrukcii kultúrneho domu. Z dôvodu 

zapojeniu sa do výziev na kompletnú rekonštrukciu kultúrneho domu ich informoval 

o potrebe zrealizovať energetický audit a následne prípravy projektovej dokumentácie, ako 

aj všetkých potrebných podkladov k podaniu žiadosti na celkovú rekonštrukciu kultúrneho 

domu. Starosta obce ďalej informoval že v kompletnej rekonštrukcií bude zahrnutá výmena 

strešnej krytiny kultúrneho domu, zateplenie obvodového plášťa kultúrneho domu 

a obecného úradu, kompletná revízia elektroinštalácie,  kompletná výmena topných telies 

kultúrneho domu a obecného úradu, kompletné zateplenie podláh a realizácia podlahového 

kúrenia v sále kultúrneho domu, realizácia plynovej kotolne a tepelného čerpadla 

slúžiaceho ako doplnkový zdroj kúrenia.  Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie na 
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vedomie a splnomocnilo starostu obce na podpísanie zmlúv súvisiacich s prípravou 

projektovej dokumentácie k realizácií projektu celkovej rekonštrukcie kultúrneho domu 

a obecného úradu a taktiež prejednalo a schválilo úpravu rozpočtu.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o obdobnom zámere príprav projektu na 

celkovú rekonštrukciu budovy ZŠ s MŠ v Olcnave. Obecné zastupiteľstvo odporučilo 

starostovi obce pokračovať v prípravách  projektu celkovej rekonštrukcie budovy Základnej 

školy s materskou školou. 

            

K bodu 5:  Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad na rok 2017 -  výška poplatku za KO 

Starosta obce predniesol pozmeňovací návrh na zníženie poplatku za komunálny odpad na 

základe doterajších poznatkov vo výške 0,0329 Eur za poplatníka a kalendárny deň  (t.j.zo 

sumy 14,02 Eur na sumu 12,01 Eur za poplatníka/rok). Na základe žiadosti o zníženie 

poplatku pre osoby, ktoré sa v obci zadržiavajú menej ako 90 po sebe nasledujúcich dní sa 

zníži poplatok na sadzbu 0,0247 Eur za kalendárny deň (t.j. zo sumy 10,56 na 9,02 Eur za 

poplatníka/rok).  

Poplatok za komunálny odpad na základe žiadosti, že sa poplatník v danom zdaňovacom 

období dlhodobo zdržiava mimo územia obce a SR   ostáva poplatok nezmenený v sadzbe 

0,0066 Eur za poplatníka a kalendárny deň, (t.j. 2,41 Eur poplatník/rok). 

Gardošík Miroslav sa vyjadril názor, aby sa neznižoval poplatok o 2 eurá, ale aby sa 

zvýšil počet žetónov.  

Starosta obce upozornil obecné zastupiteľstvo, že obec na vývoze komunálneho odpadu 

nesmie profitovať ale ani doplácať na jeho vývoz. Ďalej sa odvolal na už predložený 

predbežný výpočet, z ktorého je zrejmé, že obec do konca kalendárneho roka 2016 bude 

hospodáriť so ziskom cca 1600 eur, ktorý bol dosiahnutý tohtoročným osemmesačným 

kontrolovaným žetónovým zberom komunálneho odpadu. Ďalej  uviedol, že k dnešnému 

dátumu 127 domácnosti nemá vyzdvihnuté žetóny na vývoz komunálneho odpadu do konca 

roka a že viaceré domácnosti majú vysokú ročnú úsporu týchto žetónov o čom svedčil aj 

predložený zoznam, o ktorom  poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní. Na 

základe predložených argumentov starosta obce nesúhlasil s návrhom, aby sa poplatok 

neznižoval, ale aby sa ešte navýšil počet žetónov.  

PaedDr. Kožárová Zlatica  navrhla, aby jedna 4-členná rodina dostala toľko žetónov, aby 

sa komunálny odpad vyvážal každé 2 týždne.  

Starosta obce uviedol, že štvorčlenná rodina dostane ročne 24 žetónov, aj keď vývozov 

počas jedného kalendárneho roka je 26.    Pri znížení poplatku o 2,01 eura ušetrí 
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štvorčlenná rodina ročne 8,04 eur, čo v prípade dokúpenia si  dvoch žetónov, aby rodina 

mohla vyvážať komunálny odpad každé dva týždne počas celého roka, zaplatí rodina 4,80 

eur ( 2,40 eur jeden žetón).    Ďalej uviedol, že v  prepočte, že rodina ušetrí ročne 8,04 eur 

ale doplatí 4,80 eur znamená, že štvorčlenná rodina aj tak ušetrí 3,24 eur a pritom nebudú 

znevýhodnené domácnosti, v ktorých  dokázali žetóny na vývoz komunálneho odpadu 

ušetriť.  

sl. Júlia Krokusová – súhlasila so znížením poplatku za komunálny odpad. 

p. Jozef Olejník – dal návrh aby pri  zaplatení plnej výšky poplatku, mohol požiadať ešte 

o jeden žetón bezplatne. 

Starosta obce nesúhlasil s týmto návrhom a poukázal na to, že tento krok by mohol viesť 

k navýšeniu vývozov komunálneho odpadu, čo by v budúcnosti mohlo znamenať opätovné 

navýšenie ročného poplatku za komunálny odpad.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie poplatku za komunálny odpad. 

 

Pozmeňujúce návrhy na potrebné doklady na úľavy za poplatok KO. 

 

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady vystavené v aktuálnom 

zdaňovacom období, tak ako sú uvedené vo VZN č 4/2015 a za hodnoverný doklad na 

zníženie poplatku bude aj overené čestné prehlásenie, že sa občan zdržiava v zahraničí. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doklady potrebné na zníženie poplatku za KO. 

Obecné zastupiteľstvo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady schválili so všetkými zmenami. 

 

K bodu 6:  Prejednanie prenájmu za pozemok okolo strelnice 

Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo ohľadom žiadosti o zaplatenie nájmu za 

posledné tri roky dozadu, za pozemok parc.č: 1018/4, ktorého vlastníkom je Ministerstvo 

vnútra SR z dôvodu, že na ňom sa nachádza budova  strelnice, ktorá je vo vlastníctva obce 

Olcnava. K tomu starosta ďalej uviedol, že obec pozemok aktívne nevyužívala, ani  žiadnu 

zmluvu o prenájme tohto pozemku obec nepodpísala. Obecné zastupiteľstvo danú 

záležitosť prediskutovalo a následným hlasovaním jednohlasne vyjadrili svoj nesúhlas 

s uhradením faktúry za trojročný prenájom pozemku, ktorý obec doposiaľ nijako 

nevyužívala.  

K bodu 7:  Prejednanie výročnej správy obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok  

                  2015   

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Spojenú výročnú správu obce Olcnava  

za konsolidovaný celok za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto správu na vedomie. 
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K bodu 8: Opätovné prejednanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

                  v podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2015/2016 

 

            Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu  správu Základnej školy s materskou 

školou v Olcnave o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach školy 

a školského zariadenia za šk. rok 2015/2016.  Obecné zastupiteľstvo správu schválilo.  

 

K bodu 9. Úprava rozpočtu obce 

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s úpravou rozpočtu obce Olcnava. Obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu obce Olcnava. 

 

K bodu 10: Interpelácie poslancov  

 

- Ján Olejník sa informoval ohľadom označenia názvu ulíc.  

- Miroslav Gardošík sa informoval ohľadom prekopávok cesty na ul. Osloboditeľov a jej 

zabetónovania. 

- Júlia Krokusová – sa informovala ohľadom  fotogalérie internetovej obecnej stránky obce 

a navrhla štvrťročné zverejňovanie nových fotoalbumov. 

 

 

K bodu 11: Pripomienky občanov  

                Pripomienky občanov neboli žiadne.  

 

K bodu 12.  Záver 

  Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

V Olcnave,   16. 11. 2016 

 

 

 

 

 

                Jaroslav S a l a j 

                                                                                                starosta obce 
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U Z N E S E N I E 
 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 16. 11. 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Voľbu hlavného kontrolóra obce Olcnava 

2. Projekt zateplenie kultúrneho dobu a obecného úradu 

3. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2017 

4. Prenájom pozemku okolo strelnice 

5. Výročnú správu obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2015 

6. Úpravu rozpočtu obce Olcnava  

7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s materskou školou v Olcnave 

za šk. rok 2015/2016 

 

                         Uznesenie č. 6/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

A: Berie na vedomie 

1. Výročnú správu obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2015.  

2. Že na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásil jeden kandidát Ing. František Stanislav,    

     Danišovce 153, ktorý splnil všetky podmienky voľby podľa uznesenia č. 5/2016/B/4 zo dňa  

     23.9.2016. 

3. Rozpočtové opatrenia vykonané starostom obce do 31. 10 2016. 

 

B. Volí 

Ing. Františka Stanislava do funkcie hlavného kontrolóra obce Olcnava na funkčné obdobie 

6 rokov počnúc od 1. 1. 2017.   

 

C. Určuje  

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra vo výške 10 % . 

D.  Súhlasí  

Aby hlavný kontrolór vykonával činnosť aj v iných obciach. 

 

E. Splnomocňuje 

Starostu obce na podpis zmluvy o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí. 

Starostu obce na podpísanie zmluvy na stavebný audit a projekt . 

 

F. Schvaľuje : 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Za :  6                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

2. Návrhovú komisiu: p. Ján Olejník a p. Miroslav Gardošík                                                    

Za : 6                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 
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3. Overovateľov zápisnice:  p. Jozef Olejník,  sl. Júlia Krokusová  

Za : 6                        Proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

4. Zníženie poplatku za komunálny odpad 

             Za : 4                         Proti : 1 (Gardošík)             Zdržal sa : 1 (PaedDr.Kožárová) 

 

5. Potrebné doklady na úľavy za poplatok KO 

Za:  6                        Proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

6. VZN  č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady so všetkými zmenami. 

    Za : 6                      Proti : 0                               Zdržal sa : 0 

 

7.  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach školy 

a školského zariadenia za šk. rok 2015/2016 

 Za : 6                      Proti : 0                               Zdržal sa : 0 

8. Úpravu rozpočtu obce Olcnava 

 Za : 6                       Proti : 0                               Zdržal sa : 0 

 

9. Zaplatenie faktúry za nájom strelnice za predchádzajúce roky. 

Za : 0                       Proti : 6 (PaedDr.Zlatica Kožárová,      Zdržal sa : 0 

                          Ing. Miroslava Rusnáková 

                          p. Miroslav Gardošík 

                          sl.  Júlia Krokusová 

                          p. Jozef Olejník 

                          p. Ján Olejník)  

 

G. Doporučuje 

Starostovi obce podpísať zmluvu na audit a projekt na zateplenie budovy základnej školy 

s materskou školou. 

 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

 

                                                                               Jaroslav  S a l a j 

                                                                             starosta obce 

 

 

Overovatelia: ....................................... 

                      ....................................... 


