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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 09.09.2022 o 18:00 hod 

 

 

 

Prítomní:   

  Starosta obce:   Jaroslav Salaj 

  Hlavný kontrolór obce: Ing. František Stanislav 

  Poslanci:   Ing. Anna Motlíková    

       Ing. Jozef Pendrák 

       Štefan Rovder 

       Ing. Martin Rusnák 

       Ing. Miroslava Rusnáková 

       Marek Zahuranec 

 

Neprítomní:     Jozef Olejník (poslanec)  

        

            

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Úprava rozpočtu obce Olcnava 

4. Prerokovanie dodávky pitnej vody 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 

2022 

6. Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

8. Prerokovanie nákupu prvkov detského ihriska 

9. Prerokovanie príprav na akciu „Posedenie s dôchodcami“ 

10. Informácie starostu obce  

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver  
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Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

 Rokovanie 22. 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 Jozefa Olejníka,              

a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Uznesením č. I./5/2022/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 Štefana Rovdera a Ing. Miroslavu 

Rusnákovú, a volí návrhovú komisiu v zložení Ing. Anna Motlíková a Ing. Martin Rusnák. 

Uznesením č. I./5/2022/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu 

v zložení:  Ing. Anna Motlíková, Ing. Martin Rusnák 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia sa plnia priebežne. 

Bod 3 Úprava rozpočtu obce Olcnava  

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022, 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 

výdajovej časti a to presunu rozpočtovaného bežného výdaja : 
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z rozvoja obce – verejná zeleň na bežné výdaje : kultúrne služby, presunu kapitálových 

výdajov z rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a z ihriska – soc. zariadenia na kapitálové 

výdaje  : reknoštrukcia KD a OcÚ. Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 je prílohou zápisnice. 

Uznesením č. I./5/2022/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje úpravu 

rozpočtu obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 9/2022  

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonaných rozpočtových 

opatreniach starostom obce č. 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 v období 05/2022 – 

08/2022. Rozpočtové opatrenia sa týkali najmä za obec navýšenia rozpočtu bežných 

príjmov a bežných výdajov – dotácia účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb 

a akcieschopnosti DHZO Olcnava, presunu bežných  výdajov  v súvislosti so 

zásobovaním vodou, presunu kapitálových výdajov  z ihriska – soc. zariadenia na 

kapitálové výdaje  : rekonštrukcia KD a OcÚ. 

Za rozpočtovú organizáciu : Základnú školu s materskou školou navýšenia rozpočtu 

bežných príjmov a bežných výdajov v súvislosti so Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri 

implementácii projektových aktivít . Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.  

Uznesením č. I./5/2022/C/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

vykonané rozpočtové opatrenia starostu obce č. 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022              

v období 06/2022 – 08/2022 

Bod 4 Prerokovanie dodávky pitnej vody 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v týchto dňoch sa začala 

skúšobná prevádzka napojenia nového vodného zdroja na verejný vodovod a bola 

ukončená nočná odstávka pitnej vody obecného vodovodu, ktorá bola dlhodobo z dôvodu 

dlhodobého sucha a zníženia výdatnosti prameňov vody realizovaná v nočných hodinách 

od 22:00 hod. do 04:00 hod.   

Uznesením č. I./5/2022/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

informácie o dodávke pitnej vody 
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Bod 5  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 

2022 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Olcnava, Ing. Františkovi 

Stanislavovi, ktorý oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2022. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2022. 

Uznesením č. I./5/2022/A/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava schvaľuje plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2022 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 6 Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Olcnava, Ing. Františkovi 

Stanislavovi, ktorý predložil prítomným správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií 

za rok 2021. Hlavný kontrolór obce Olcnava skonštatoval, že v roku 2021 nebola obecným 

úradom zaevidovaná ani jedna sťažnosť, a rovnako ani jedna petícia. Obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2021. 

Uznesením č. I./5/2022/C/c) Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava berie na vedomie správu 

o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 

 

Bod 7 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že sa po 6 rokoch blíži koniec volebného 

obdobia hlavného kontrolóra obce Olcnava, a preto je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného 

kontrolóra obce Olcnava. Starosta obce následne udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, Ing. 

Františkovi Stanislavovi, aby oboznámil prítomných, ako postupovať pri vyhlásení volieb 

hlavného kontrolóra obce Olcnava.  

 V rámci diskusie obecné zastupiteľstvo v Olcnave podľa § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra obce Olcnava. Obecné zastupiteľstvo v Olcnave vyhlasuje voľbu hlavného 

kontrolóra obce Olcnava na deň 16.12.2022 a určuje 10 pracovný úväzok hlavnému 

kontrolórovi obce. Obecné zastupiteľstvo v Olcnave konštatuje, že uchádzač musí spĺňať 

požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 3 ods. 1 zákona 

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Obecné zastupiteľstvo ukladá zverejniť 



5 
 

vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Olcnava formou vyvesenia na úradnej 

tabuli a zverejnením na internetovej stránke obce Olcnava v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona 

č. 369/1993 Zb.  

 Obecné zastupiteľstvo stanovuje tieto podmienky a náležitosti prihlášky: 

- prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 02.12.2022 do 14:00 hod. na adresu Obecný 

úrad Olcnava v zalepenej obálke s označením: 

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE OLCNAVA „NEOTVÁRAŤ“ 

- v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický prípadne e-mailový kontakt, 

- vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou 

dokladu o najvyššom vzdelaní, 

- profesijný životopis, 

- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby 

hlavného kontrolóra obce Olcnava; písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto 

súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu 

platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. 

 Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu v zložení Mgr. Mária Sedláková, Ing. Mária 

Polláková a Ing. Miroslava Rusnáková na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, 

ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 7 dní pred konaním voľby hlavného 

kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo stanovuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 

obce, a to priamym verejným hlasovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2022.  

Uznesením č. I./5/2022/D/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave vyhlasuje voľbu hlavného 

kontrolóra obce Olcnava na deň 16.12.2022 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesením č. I./5/2022/E/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave určuje 10 pracovný 

úväzok hlavnému kontrolórovi obce 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./5/2022/F/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave konštatuje, že uchádzač 

musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       

a § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./5/2022/G/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave ukladá zverejniť vyhlásenie 

dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Olcnava formou vyvesenia na úradnej 

tabuli a zverejnením na internetovej stránke obce Olcnava v termíne podľa § 18a ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./5/2022/H/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave stanovuje tieto podmienky              

a náležitosti prihlášky voľby hlavného kontrolóra obce Olcnava: 

- prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 02.12.2022 do 14:00 hod. na adresu 

Obecný úrad Olcnava v zalepenej obálke s označením: 

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE OLCNAVA „NEOTVÁRAŤ“ 

- v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. 

a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický prípadne e-mailový 

kontakt, 

- vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou 

kópiou dokladu o najvyššom vzdelaní, 

- profesijný životopis, 
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- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania 

voľby hlavného kontrolóra obce Olcnava; písomný súhlas obsahuje najmä údaje 

o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných 

údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. I./5/2022/I/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave zriaďuje komisiu v zložení 

Mgr. Mária Sedláková, Ing. Mária Polláková a Ing. Miroslava Rusnáková na posúdenie 

zákonných náležitostí podaných prihlášok voľby hlavného kontrolóra obce Olcnava 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./5/2022/H/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave stanovuje spôsob 

a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce, a to priamym verejným hlasovaním                 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2022  

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Bod 8 Prerokovanie nákupu prvkov detského ihriska 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na základe predošlej dohody o užívaní  

osobného motorového vozidla spoločnosti OLCZNOW, s. r. o., prispeje vlastnými finančnými 

prostriedkami na zakúpenie hracieho prvku na detské ihrisko v obci sumou 2 000 Eur. Požiadal 

poslancov obecného zastupiteľstva, aby navrhli výber prvku detského ihriska. 

Uznesením č. I./5/2022/Cd) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie 

informácie o nákupe prvkov detského ihriska 

 

Bod 9 Prerokovanie príprav na akciu „Posedenie s dôchodcami“ 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že vzhľadom k situácií aká bola,               

čo sa týka COVID-19, kedy sa neorganizovali žiadne kultúrne podujatia sa blíži mesiac 

Október, ktorý je mesiacom úcty k starším a preto navrhuje dohodnúť prípravy akcie 
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„Posedenie s dôchodcami“. Starosta obce taktiež informoval obecné zastupiteľstvo, že darčeky    

pre dôchodcov už sú zakúpené a v rámci kultúrneho programu zabezpečil vystúpenie hudobnej 

skupiny „Východňarské šarkanice“. Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. V rámci 

diskusie sa obecné zastupiteľstvo zhodlo, že termín akcie bude 09.Októbra 2022 so začiatkom 

o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Olcnave. Čo sa týka občerstvenia, bude sa podávať teplý 

neskorý obed. V rámci kultúrneho podujatia poslanci obecného zastupiteľstva zabezpečia 

vystúpenie detí a folklórneho súboru Domkova.  

Uznesením č. I./5/2022/C/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

o prípravách na akciu „Posedenie s dôchodcami“ 

 

Bod 10 Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval prítomných o : 

 pokládke asfaltového koberca na chodník na ulici Osloboditeľov. 

 nespokojnosti niektorých vlastníkov pozemkov popri ceste do Hája s dočasným 

uskladnením zeminy z výkopových prác, ktorá vznikla pri uložení kanalizačného 

potrubia, ako predprípravy na možnú pokládku asfaltového koberca. 

 potrebe vykonať inventúru majetku, nakoľko sa blíži koniec volebného obdobia. V rámci 

inventúry ide o majetok a to Obecnej knižnice, Požiarnej zbrojnice, Základnej školy 

s materskou školou, Obecného úradu a Kultúrneho domu. 

 

Uznesením č. I./5/2022/C/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

 

 Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi obce za jeho kvalitnú prácu počas roka 

2022 a navrhol mu odmenu vo výške 350 €. Obecné zastupiteľstvo s návrhom súhlasilo 

a schválilo ročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Olcnava za rok 2022 vo výške 350 € vy 

platenú v mzde za mesiac september 2022. 

 

Uznesením č. I./5/2022/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje ročnú odmenu 

hlavnému kontrolórovi obce Olcnava za rok 2022 vo výške 350 € vyplatenú v mzde              

za mesiac september 2022 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 



9 
 

 V rámci odmeňovania starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom prerokoval 

odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a rozhodol, že za každú účasť na obecnom 

zastupiteľstve a komisii bude vyplatené po 25 € a ostatné naplánované financie sa rozdelia          

na základe odpracovaných hodín podľa predloženej evidencie.  

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./5/2022/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje odmeňovanie 

poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 25€/zastupiteľstvo a účasť na komisii, ostatné 

finančné prostriedky sa rozdelia na základe evidencie odpracovaných hodín 

 

 

Bod 11 Interpelácie poslancov   

   Ing. Jozef Pendrák, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, kedy je možné 

namontovať retardéry. Starosta obce sa vyjadril, že montáži retardérov nie je veľmi naklonený 

ale rozhodnutie obecného zastupiteľstva rešpektuje a retardéry sú zakúpené. Ďalej starosta obce 

upozornil na to, že ešte pred montážou retardérov je potrebné mať súhlas vlastníkov domov 

pred ktorým bude namontovaný retardér, aby sa predišlo následným sťažnostiam kvôli hluku 

áut prechádzajúcich cez retardér. Ing. Jozef Pendrák, ako poslanec obecného zastupiteľstva, 

a rovnako aj ostatní prítomní poslanci obecného zastupiteľstva poznamenali, že ide 

o bezpečnosť občanov a predovšetkým detí, preto si myslia, že pýtať od konkrétnych vlastníkov 

domov súhlas je bezpredmetný. V rámci diskusie sa však dohodli, že pre skúšku hlučnosti áut 

prechádzajúcich cez retardér namontujú jeden retardér na ulici Železničná.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva, Marek Zahuranec, sa vzhľadom na slávnostné 

otvorenie opraveného úseku cesty v časti obce Palenčáreň informoval, ako to vyzerá 

s rekonštrukciou mostíka Peklisko. Sarosta obce informoval pána Mareka Zahuranca, ako aj 

ostatných prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že je sklamaný z dĺžky doby 

realizácie rekonštrukcie mosta, ktorý patrí KSK a v súčasnej dobe prebieha územné konanie 

k stavebnému povoleniu. 

 Štefan Rovder, poslanec obecného zastupiteľstva, sa informoval u starostu obce, ako to 

vyzerá so skalami v časti obce Palenčáreň, ktoré spadli na strechu rodinného domu. Starosta 

obce informoval obecné zastupiteľstvo, že daný úsek nie je stabilizovaný. 
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Bod 12 Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 22. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21:33 hod. 

 

  

V Olcnave, dňa 16.09.2022 

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

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

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

 

 

Ing. Miroslava Rusnáková   ............................................... 

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                starosta obce 


