
 

 

1 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 26. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa  4. 5. 2018 

 

Prítomní:                                                     Neprítomní:  

   PaedDr. Zlatica Kožárová                     Michal Kaščák 

                   Bc. Juliana Krokusová                       Ján Olejník 

    Jozef Olejník                              Ing. František Stanislav   

   Ing. Miroslava Rusnáková     

   Marek Zahuranec 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

      - Voľba návrhovej komisie  

       - Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice 

2.    Zloženie poslaneckého sľubu náhradného poslanca 

3.    Schválenie programu rokovania  

4.    Správa o vykonaní kontroly 

5.    Úprava rozpočtu 

6.    Prejednanie prenájmu majetku obce obecnej OLCZNOW s. r. o. 

7.    Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

8.    Prejednanie príprav projektovej dokumentácie na napájanie pitnou vodou obce Bystrany 

9.    Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

10.  Prejednanie  stanoviska k chovu ošípaných v Agrovýkrme Spišské Vlachy 

11.  Interpelácie poslancov 

12.  Rôzne 

13.  Pripomienky občanov   

                                                                       

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Jaroslav Salaj  otvoril a viedol 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal 

všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia   

 

K bodu 2: Zloženie poslaneckého sľubu náhradného poslanca 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o tom, že p. Miroslav Gardošík sa vzdal 

poslaneckého mandátu dňom 9. 4. 2018 a ďalším postupujúcim kandidátom na post poslanca 

je  p. Marek Zahuranec. 

Pán Marek Zahurenec bol oboznámený s nastúpením náhradníka za poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Olcnave a mandát poslanca prijal. Prečítal sľub poslanca, ktorý následne 

podpísal. Starosta obce odovzdal p. Marekovi Zahurancovi osvedčenie o zvolení za poslanca 

a poprial mu veľa úspechov v práci. 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku. 

Uznesením č. 2/2018/C  Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

Voli návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková 
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Uznesením č. 2/2018/D/1,2  Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

Určuje za overovateľov zápisnice: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová   

Určuje za zapisovateľku: Valéria Gardošíková  

Hlasovanie 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Starosta obce navrhol rozšíriť program o body: 

Prejednanie určenia členov stavebnej komisie         

Prejednanie príprav projektovej dokumentácie na napájanie pitnou vodou obe Bystrany 

Obecné zastupiteľstvo doplnený program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. 2/2018/E/1 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvalilo program zasadnutia obecného  zastupiteľstva 

  

K bodu 4:  Správa o vykonaní kontroly  

Starosta obce prečítal správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti 

č. 01/2018/ocz.  

Uznesením č. 2/2018/B/1 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave správu hlavného kontrolóra 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu 5:  Prejednanie určenia členov stavebnej komisie   

Starosta obce navrhol zriadiť stavebnú komisiu na riešenie stavebných pozemkov v obci. 

PaedDr. Zlatica Kožárová navrhla zriadiť špeciálnu komisiu zloženú z poslancov, príp. iných 

občanov obce Olcnava za účelom vysporiadania pozemkov pre stavebné parcely v obci 

Olcnava. Cieľom tejto aktivity je začať realizáciu systémového riešenia výstavby rodinných 

domov v obci Olcnava. 

Obec Olcnava nedisponuje žiadnymi stavebnými parcelami, nemá čo ponúknuť a tak vízia do 

budúcnosti je aj taká, že obec začne demograficky starnúť, čo nechceme dopustiť. To sú 

motivácie, ktoré nás vedú k zriadeniu komisie a postupnému hľadaniu možnosti výstavby 

nových rodinných domov v obci. 
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Zamerať sa na ulice: Jarná, Zelená a lokalitu v okolí železnice. 

Preštudovať plán, individuálne osloviť súčasných vlastníkov pozemkov a následne konať.  

Predajom jedného obecného pozemku v obci sa situácia absolútne nevyrieši. Uspokojí sa tým 

jeden záujemca a dosť.  

Poslanci obecného  zastupiteľstva sa dohodli, že v spomínanej  komisii budú  všetci poslanci, resp. 

aj iní  členovia, ktorí by sa mohli  v danej  problematike dobre orientovať.  

Čo  v najkratšej dobe sa spomínaná  komisia stretne a zvolí si svojho  tzv. predsedu a začne  konať. 

Starosta obce pre danú  komisiu pripraví  potrebné  dokumenty  k nahliadnutiu  (katastrálne  mapy 

a iné...).  

Obecné zastupiteľstvo schválilo, že v stavebnej komisii budú pracovať všetci poslanci. 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. 2/2018/E2 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo členov stavebnej komisie zo všetkých poslancov 

 

K bodu 6: Úprava rozpočtu 

Starosta obce Jaroslav Salaj oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom 

na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018, ktoré bolo vypracované v súlade s § 11,  

ods. 4, písm. b) zákona č. 369 / 1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovení  § 14, 

ods. 2, písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,  b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,  

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p. Jedná sa o najmä o zmenu rozpočtu týkajúcu sa presunu 5000,- Eur 

v súvislosti so založením OLCZNOW s.r.o., taktiež úprava rozpočtu z dôvodu nárokového 

preplatenia nevyčerpanej dovolenky a odchodného pracovníkov prijatých na pracovný pomer 

prostredníctvom projektu Úradu práce, ďalšia úprava rozpočtu sa týkala aj vzdelávania – ZŠsMŠ. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo zmenu rozpočtu obce. 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 je prílohou zápisnice. 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesením č. 2/2018/E/3 Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo zmenu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č. 3/2018.  

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

vykonaným starostom obce dňa 11. 4. 2018.  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 je prílohou zápisnice 

Uznesením č. 2/2018/B/2 Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zobralo  

na vedomie. 
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K bodu 7: Prejednanie prenájmu majetku obce obecnej OLCZNOW s.r.o.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 6.4.2018 bola do obchodného registra 

zapísaná OLCZNOW s.r.o., ktorá je obecnou s.r.o so 100% účasťou obce. Táto obecná s.r.o 

bude priamym zadaním bez verejného obstáravania vykonávať služby pre obec a realizovať 

jednotlivé projekty, ako napr: zateplenie kultúrneho domu, pokládka kanalizácie, zateplenie 

hasičskej zbrojnice, zimná údržba. Rozdiel medzi obecnou s.r.o a súkromnou s.r.o je v tom,  

že obecná s.r.o bude svoj zisk z jednotlivých projektov spätne investovať do obce a obecný 

úrad nebude zaťažovaný zložitými a dlhotrvajúcimi verejnými obstarávaniami.   

Starosta obce informoval poslancov o potrebe podpísania nájomnej zmluvy medzi obcou 

Olcnava a OLCZNOW s.r.o., ktorá si  prenajme  obecnú   garáž a obecný  traktor 

s príslušenstvom.  

Navrhol  výšku nájmu na 1000,- eur a to  traktora s príslušenstvom za  800,- Eur mesačne 

a prenájom garáže  vo výške 200,- Eur mesačne. Zmluva bude podpísaná po začatí realizácie 

projektu pokládky kanalizácie  na ul. Osloboditeľov a Železničnej. 

 

Uznesením č. 2/2018/F Obecné zastupiteľstvo splnomocnilo starostu obce Jaroslava 

Salaja na podpísanie  nájomnej zmluvy medzi obcou Olcnava a   Olcznow s.r.o., ktorá 

nám bude v nasledujúcich mesiacoch realizovať a zabezpečovať pokládku 

kanalizačného potrubia v obci. 

 

Uznesením č. 2/2018/E/4 Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu pre OLCZNOW 

s.r.o.  za garáž 200, -Eur mesačne a výšku nájomného za  traktor s príslušenstvom  800,- 

Eur mesačne.  

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 8: Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra                               

Starosta obce navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na základe 

zistenia skutočností,  že obce s približne rovnakým počtom obyvateľstva majú rôzne príjmy 

podielových daní, ktoré sú hlavným zdrojom príjmu obce. Starosta obce tým chce objasniť 

faktory, ktoré  priamo vplývajú na prideľovanie podielových daní  mestám a obciam  

Ministerstvom financií. 

Uznesením č. 2/2018/E/5 Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra. 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9:  Prejednanie  stanoviska k chovu ošípaných v Agrovýkrme Spišské Vlachy 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že na Mestský úrad  Spišské Vlachy 
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odoslal písomné stanovisko, že nesúhlasí s rozšírením prevádzky chovu ošípaných, ktorých 

doterajšia produkcia 8 285 kusov sa plánuje rozšíriť na 19 076 kusov. Je to  neúmerný nárast 

počtu ošípaných a s tým priamo úmerné množstvo zapáchajúcej močoviny,  hoci už aj pri 

terajšom počte ošípaných obyvatelia okolitých obcí vrátane Olcnavy,  veľmi často cítia 

neznesiteľný zápach súvisiaci s chovom ošípaných na farme v Spišských Vlachoch.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že požiadal Okresný úrad odbor 

starostlivosti o životné prostredie v Spišskej Novej Vsi o prehodnotenie svojho stanoviska 

k rozšíreniu chovu ošípaných na základe skutočnosti, že obec Olcnava má vydané platné  

rozhodnutie Okresného úradu odboru životného prostredia v Spišskej Novej Vsi na realizáciu 

stavby vodného zdroja, nachádzajúceho sa len pár stoviek metrov od farmy ošípaných. Tento 

vodný zdroj je plánovaný  ako vodný zdroj slúžiaci na zásobovanie pitnou vodou obce 

Olcnava a Bystrany. 

Starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že spolu s predsedom Urbárskej 

spoločnosti v Olcnave,  p.Marekom Zahurancom splnomocnili Mgr. Jozefa Salaja správcu 

Nadácie Jozefa Salaja na právne zastupovanie obyvateľov obce  na plánovanom stretnutí, 

ktoré sa konalo  na Ministerstve životného prostredia v Bratislave. 

Ďalej starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na obecnej internetovej stránke je 

zverejnená a  prebiehajúca petícia proti rozšíreniu chovu ošípaných na Farme v Spišských 

Vlachoch. 

Poslankyňa Juliana  Krokusová  navrhla, aby podpis  petície  prebiehal návštevou  poslancov  

po jednotlivých  domoch v Olcnave, napriek  tomu, že  je takáto  možnosť  aj cez  internet,  

nemá  každý  občan  k nemu  prístup.  

 

PaedDr Zlatica Kožárová vyjadrila nespokojnosť s neskorým  informovaním poslancov 

obecného zastupiteľstva v Olcnave , nakoľko  ona mala prvotné informácie o prebiehajúcich 

jednaniach len z Mestského úradu v Spišských Vlachoch a ohľadom rozšírenia chovu 

telefonicky kontaktovala aj poslanca obecného zastupiteľstva p. Michala Kaščáka.  

Vyjadrila názor, ak sa nemôže  starosta zúčastniť z najrozličnejších  dôvodov  na rokovaniach, 

nech osloví  a deleguje  naň poslancov.   

Starosta obce vyjadril sklamanie nad jednaním poslankyne, ktorá sa informovala na MsÚ 

v Sp. Vlachoch, len nie na obecnom úrade, odkiaľ  by dostala informácie z prvej ruky. 

Uznesením č. 2/2018/B/3 Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o zvýšení chovu 

ošípaných v Agrovýkrme Spišské Vlachy na vedomie. 

 

K bodu 10:  Prejednanie príprav projektovej dokumentácie na napájanie pitnou vodou obec  

          Bystrany. 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o jednaní zo starostom obce Bystrany                                 

p. Františkom Žigom o možnosti napojenia obce Bystrany na obecný vodovod v Olcnave. Obec 

Bystrany by sa na obecný vodovod v Olcnave – časti obce zvanej Palenčáreň napojila  na 

katastrálnej hranici medzi obcou Olcnava a Bystrany na základe najnižšieho hraničného 

katastrálneho bodu určeného výškopisným geometrickým zameraním.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo s tým priamo súvisiacej  spracovávanej projektovej 

dokumentácií na napojenie rómskej osady  v Olcnave na zdroj pitnej vody. Prípravy projektu sú 

v štádiu riešenia súvisiace so stanoviskom Správy národného parku Slovenský Raj. 
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Obecné zastupiteľstvo prejednalo prípravu projektovej dokumentácie na napájanie pitnou 

vodou pre obec Bystrany a  Uznesením č. 2/2018/E/6 jednohlasne schválilo. 

Za: PaedDr. Zlatica Kožárová, Bc. Juliana Krokusová, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková,    

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcom procese 

zrušenia zmluvy firmy SPOLSTAV s.r.o, ktorá v obci realizovala  pokládku vodovodného 

a kanalizačného potrubia. 

Starosta obce ďalej informoval o dokončovacích prácach súvisiacich s interierovým 

zateplením priestorov budovy hasičskej zbrojnice, so zavedením vodovodnej prípojky, ako aj 

s vybudovaním toalety. Ďalej informoval o ukončených prácach na zateplení miestností za 

sálou kultúrneho domu, ako aj o celkovej rekonštrukcií elektroinštalácie týchto miestností. 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o akciách obce v Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti, ktoré obec dostala od Fondu národného majetku a upozornil na 

neprijateľnú  zmenu stanov spoločnosti, ktorá sa chystá v neprospech malých akcionárov, čiže 

malých obcí, kde je predpoklad, že cena akcií obce by mohla klesnúť až o 90%. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nedostatkoch, ktoré sa vyskytli na 

miestnych komunikáciách a oznámil im, že v danej veci už prebehlo stretnutie s konateľkou 

spoločnosti ohľadom zistených nedostatkov. Nedostatky ako reklamácie  budú odstránené pri 

drobných výspravkách, ktoré firma plánuje realizovať  v obci  v júni tohto roku. Starosta obce 

informoval poslancov, že na pokládku asfaltového koberca sa vzťahuje dvojročná záruka.  

 

K bodu 11:  Interpelácie poslancov 

Ing, Miroslava Rusnaková  

1. Interpelovala žiadosť učiteľky materskej školy o premiestnenie altánku, ktorý sa nachádza 

na školskom dvore nad pieskovisko,  Prístrešok by poskytoval deťom počas hrania na piesku 

tieň.. 

Starosta obce súhlasil s premiestnením prístrešku, korý by realizovali v spolupráci s rodičmi. 

2. Poslankyňa  Miroslava  Rusnáková začala diskusiu  o Obecnej s.r.o. OLCZNOW, vyžiadala 

si od  starostu  dokumenty  a  navrhla, aby  výhradným a jediným  konateľom spomínanej  

s.r.o.  nebol  iba  starosta  obce , ale vzhľadom k väčšej  transparentnosti s financiami 

a všeobecnej objektivite v rozhodovaní  boli tam aj  napr. 2  poslanci, ktorí by v danej  oblasti  

vedeli byť  nápomocní a svojim spôsobom by  využili aj  vlastné skúseností. 

Svojim  návrhom  našla  podporu  aj u všetkých  ostatných prítomných   poslancov. 

Podrobnejšie  sa tejto problematike  budeme venovať na  nasledujúcom zasadnutí.  

PaedDr. Zlatica  Kožárová   

1. Napísala  pánovi  starostovi  29.3.2018 mail, v ktorom  žiadala  p. starostu, aby zápisnicu 

z 25. zasadnutia obecného  zastupiteľstva, konaného dňa  2.3.2018 upravil.  

Starosta  obce sa  na spomínaný list k 4.5.2018  absolútne  nevyjadril ( napriek tomu, že mu to 

ukladá povinnost odpovedať  do 30 dní) , tak poslankyňa oboznámila členov obecného  

zastupiteľstva, čo  bolo obsahom listu.  
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Spomínaná  zápisnica ( a nie len tá) obsahuje nie  úplné fakty, ktoré na zasadnutí odzneli. Starosta 

obce počas zasadnutia sa k istým skutočnostiam vôbec  nevyjadril a následne sa v zápisnici objavujú 

jeho dodatočné tvrdenia. Zápisnica je záznam z toho, čo bolo  aktuálne prerokované  na zasadnutí! 

Vnímam tento  fakt, ako prejav moci, keď si dovolí  korigovať interpelácie poslancov a následne 

zapisovateľke „nariadiť úpravu“, čo má napísať.   

Zaujímalo ma, prečo pán starosta v zápisnici ani len nespomenul bohatú diskusiu poslancov, ktorá 

sa týkala výmeny parciel ( súkromnú a obecnú) za  účelom poskytnutia stavebnej parcely pre 

rodičov priateľky, s ktorou momentálne žije. Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili !  

Pán starosta starostlivo  selektuje, aké informácie poskytne verejnosti a čo má ostať za jeho dverami.  

 

Starosta obce sa vyjadril, že každú zápisnicu overujú overovatelia zápisnice a v tejto vyhrotenej 

sitácii ponúkol Zlatici Kožárovej, aby ona robila zapisovatelku zápisníc . Ona  to rázne odmietla, 

nakoľko nevidí riešenie, aby  zápisnice  boli objetívne a pravdivé, vo  výmene  zapisovateľky.  

 

2. Je  potrebné , aby sa z dôvodu prašnosti a veľkého  množstva  kameňa  ( pozostatok zo zimnej 

údržby a realizácie pokládky asfaltu) časť  obecnej  cesty  dôkladne pozametala.  Ide o cestu, ktorá 

spája   ulice  Jarná a Zelená v jej hornej časti.  

Starosta to zobral na vedomie. 

 

3. Predkladám požiadavku  obyvateľov  ulice  Zelená , aby sa vykonalo  nejaké  bezpečnostné  

opatrenie  proti neúmerne  rýchlej  jazde motorkárov a vodičov  na štvorkolkách , predovšetkým  

v hornej časti  spomínanej ulice. Nakoľko v spomínanej  lokalite žijú aj malé deti, aby sme sa vyhli 

prípadnému nešťastiu ( umiestnenie  dopravnej značky, namontovanie spomaľovacieho  prahu ... ) 

- Na obdobnú skutočnosť upozornila aj poslankyňa Ing. Rusnáková na ulici Jarnej, preto žiada 

vykonať potrebné opatrenie aj na tejto  ulici ( v jej  hornej časti).  

- Starosta obce to prejednal a dohodol sa s p Jozef Olejníkom a Ing Miroslavou Rusnákovou, že 

sa danou vecou budú zaoberať.  

 

4. Upozornila na nekvalitnú prácu pri asfaltovaní ciest. Ide o miesta na ulici Jarnej, kedy hlavne na 

jej okrajových častiach sú vypuklé kopčeky, pod ktorými rastie zväčša púpava, a tiež na popukaný  

asfalt, v istom  úseku polámaný na časti.  

- Strosta obce sa k tejto záležitosti vyjadril v hore uvedenej časti zápisnice a zopakoval, že sa to 

bude riešiť v záručnej dobe  ako reklamácia.  

Bc. Juliana Krokusová 

1. Dala návrh, aby sa v obci viac spropagovala služba zasielanie oznamov prostredníctvom sms 

správ. Navrhuje aby sa táto možnosť aspoň 1x do týždňa hlásila v rozhlase alebo aj doručenie 

informačných letákov do schránok obyvateľov obce o poskytovanej službe. 

2. Vyjadrila nespokojnosť s aktualizáciou olcnavskej internetovej stránky a nespoluprácu  

    so   správcom stránky - potrebné aktualizovať obecnú stránku 

 

 Marek  Zahuranec 

Požiadal  starostu  obce  o nutnosti  zakúpenia  novej  hasičskej  striekačky z dôvodu, že 

súčasná  je už  zastaralá a tak, aby sa dôstojne  mohli naši  hasiči  reprezentovať  na 

každoročných hasičských previerkach.  
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K bodu 12. Pripomienky občanov   
Pán Miroslav Gardošík  

- Predniesol  obecnému zastupiteľstvu prečo ukončil poslanecký mandát a rozprával 

o nasledovných témach: 

- objekt tzv. bývalej  strelnice na Domkovej – vyzval starostu  obce o prediskutovanie 

s plánovaným zámerom na rekonštrukciu, žiadal o predloženie projektovej dokumentácie – 

nestalo sa. 

- budova požiarnej zbrojnice - starosta  plánoval  zbúrať  vežu  z dôvodu  vysokých nákladov 

na údržbu, vďaka, že sa to nestalo. 

- Poslankyňa Ing. Miroslava Rusnákova proti tomu protestovala, že to vôbec nie je pravda, že 

starosta chcel vežu zbúrať, ale že otvoril diskusiu na túto tému a že vôbec netrval na tom 

aby sa zbúrala, ale sa informoval čo s vežou ďalej, nakoľko sa rieši projektová dokumentáciá 

na podanie žiadosti o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a tak chce vedieť ich názor, nakoľko 

odkedy veža stojí tak nikdy nesplňala svoj účel a ešte nikdy sa v nej nesušili požiarne hadice.  

- Starosta obce dodal, že na vežu nie sú žiadne  náklady. 

- zavádzanie poslancov s nakladaním finančného  úveru  obce . Starosta deklaroval  

pôvodných 70 000 € ako krátkodobé  zadĺženie  obce. Miroslav Gardošík dal  návrh  navýšiť 

túto  sumu (200 000 €) , aby  sa preinvestovala  do pokládky  asfaltového  koberca  v obci, 

pretože  jednoznačne  nesúhlasil, aby sa vykonali len vysprávky  na istých  úsekoch ulíc 

(Železničná, Hornádska). A tak sa spravil  celý  koberec  aj na Ulici  Hornádskej.  Poukázal 

na nedostatočnú  prípravu  podložia  pred pokládkou  asfaltu (pukanie okrajov, krivosť),  

nakoľko tieto  práce  vykonávala  obec  
( rozhodnutie  starostu) a následne na riešenie reklamácií súvisiacich s týmto faktom.  

- Vyjadril  opakovanú  nespokojnosť so  stavom  cesty  na Ulici   Osloboditeľov  v časti od  

požiarnej zbrojnici  smerom do Raja. Poukázal  na nutnosť iného  riešenia záplat na 

prekopaných  častiach  cesty. 
- Miroslav Gardošík  sa výraznou  mierou  podieľal sa vybudovaní  krížovej  cesty ( výroba  

krížov, značná  úprava  terénu...)  v exteriéri  smerom do Vítkoviec. Ak  žiadal starostu  obce 

zapožičanie traktora na  úpravou  terénu ( traktor) , vyjadril sa , že  nemá  oprávnenie na  

prácu  s traktorom, 
- Opakovane na  zasadnutiach zastupiteľstva upozorňoval  a žiadal  starostu  obce  o likvidáciu  

stavebnej skládky, ktorá je situovaná v tesnej  blízkosti  pred Základnou  a materskou  školou 

v Olcnave (poukazoval  na  bezpečnosť a kultúru prostredia, kde okrem iného sa aj 

pravidelne stretávajú  aj fanúšikovia  futbalu z iných  miest – zlá  vizitka  obce), na túto 

pripomienku starosta  stále  reagoval  nesúhlasne s odôvodnením, že ju tam potrebuje  
- S rekonštrukciou kultúrneho  domu  v Olcnave  sa  starosta  obce  s nikým  neradil, na  

zastupiteľstve sa to neprejednávalo vopred, aby sa mohli aj poslanci vyjadriť.  Poslanci 

obecného zastupiteľstva boli informovaní o už započatých prácach. 
- Miroslav Gardošík žiadal , aby sa  z hľadiska bezpečnosti občanov  svietilo nepretržite počas 

celej noci (vypína  sa asi na 4 hodiny). Poukázal, že  800 € nie je tak  vysoká  suma, ktorá  

by  obec zruinovala, keď  napríklad  náklady cestovné náhrady auta pána  starostu sú    

3 800 €.  
- upozornil a podporil návrh  p. Mareka  Zahuranca, keď zdieľa  ten  istý  názor  týkajúci  sa 

nutnosti zakúpenia  novej  hasičskej  striekačky pre obec. 

- Pri realizácii  cesty cez Háj sa ani len  nehlasovalo, že sa  ide robiť  na istom  úseku  betónový  

koberec. Poslanci o tom neboli oboznámení.  

- Navrhoval zaviesť  na  zasadnutiach zastupiteľstva  snímanie  kamerou, aby sa fakty  

jednania  neprekrúcali v niečí  prospech, aby  obyvatelia  videli, čo sa reálne prejednáva.  
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- V závere  svojho vystúpenia Miroslav Gardošík povedal, že ho mrzí, že odchádza, povedal, 

že sa veľa urobilo, ale to, že komunikácia  medzi starostom a poslancami  zlyháva, že  

závažné  rozhodnutia v obci robí  sám , že cíti, že je tu cenzúra – to sú  najhlavnejšie  dôvody  

vzdania  sa mandátu  poslanca.  

- Starosta obce chcel na tieto zavádzajúce a skresľujúce informácie  reagovať, zástupkyňa 

starostu obce ho však zastavila s tým, že ona pravdu pozná a že to nie je potrebne 

komentovať.  

- Dodala, že na obecnom úrade je veľmi nepriaznivá atmosféra a že aj jej sestra má obavu 

prísť na obecný urad v Olcnave, lebo sa obáva reakcie pracovníkov . 

- Starosta obce jej oznámil, že nie je pravda žeby sa jej sestra  obávala prísť na obecný úrad, 

nakoľko sa s ňou osobne stretol a obojstranne príjemne komunikovali  a dodal že za celú 

túto atmosféru môže len ona sama lebo tú nepríjemnú atmosféru spôsobuje.  Vyjadril 

sklamanie, že na zastupiteľstve sa riešia žabo-myšie vojny a dostatočne sa nezaoberáme 

zásadnými problémami obce.  Starosta obce nahrával Miroslava Gardošíka a v prípade 

záujmu môžu občania na obecnom úrade požiadať o prehratie tohto záznamu. 

 

K bod 15.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva. 

 

V Olcnave,  6. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

                                           Jaroslav S a l a j 

             starosta obce 

Zapísala: Valéria Gardošíková 

 

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

                      ...................................... 
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U Z N E S E N I E 
 

z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa  4. 5.  2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí  

 

A. Prerokovalo: 

 

1. Určenie členov stavebnej komisie   

            2. Prejednanie prenájmu majetku obce obecnej OLCZNOW s.r.o.  

 3. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   

 4. Prejednanie  stanoviska k chovu ošípaných v Agrovýkrme Spišské Vlachy 

            5. Prejednanie príprav projektovej dokumentácie na napájanie pitnou vodou pre  

                obec Bystrany. 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

B. Berie na vedomie: 

1. Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaní kontroly  

          2. Rozpočtové opatrenia č. 2/2018 vykonané starostom obce 

3. Informáciu o zvýšení chovu ošípaných v Agrovýkrme Spiš, s.r.o. 

 

      C. Volí 

           1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Olejník,  Ing. Miroslava Rusnáková 

 

      D. Určuje 

 1.  Overovateľov zápisnice: PaedDr. Zlatica Kožárová, Mgr. Juliana Krokusová   

 2.  Zapisovateľku: Valériu Gardošíkovú  

 

      E.  Schvaľuje : 

 

       1.    Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

        

            2.    Členov stavebnej komisie zo všetkých poslancov 

 

         3.     Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 

 

            4.    Výšku nájmu pre OLCZNOW s.r.o. za traktor s príslušenstvom v sume 800,- Eur  

                   mesačne a výšku nájmu za garáž  v sume 200,- Eur mesačne 
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             5.     Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

             6.    Prípravu projektovej dokumentácie na napájanie pitnou vodou pre obec   

                    Bystrany  

 

 

F. Splnomocňuje 

             Starostu obce Jaroslava Salaja na podpísanie  nájomnej zmluvy medzi obcou  

             Olcnava a   Olcznow s.r.o., ktorá nám bude v následujúcich mesiacoch  

             realizovať a zabezpečovať pokládku kanalizačného potrubia v obci. 

 

     

 

 

    V Olcnave 14. 5. 2018 

 

                                                Jaroslav S a l a j 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 


