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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 06.03.2020 o 18:00 hod 

 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

  Ing. Anna Motlíková   Jozef Olejník 

Ing. Jozef Pendrák              Marek Zahuranec 

Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková    

 Ing. František Stanislav  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie odkúpenia obecného pozemku 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

5. Prerokovanie schválenia úveru a financovania zateplenia obecného úradu a 

kultúrneho domu 

6. Prerokovanie úpravy rozpočtu 

7. Prerokovanie rozšírenia chovu ošípaných na farme v Spišských Vlachoch 

8. Prerokovanie problematiky ochranného pásma pohrebiska 

9. Informácie starostu obce 

10. Interpelácie poslancov 

11. Pripomienky občanov 

12. Záver  

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 9. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./2/2020/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

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: Ing. Jozefa Pendráka, Ing. Annu Motlíkovú 

Zapisovateľku: Ing. Dominiku Salajovú 

 

Uznesením č. I./2/2020/B/a) Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

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

 

K bodu 3: Prerokovanie odkúpenia obecného pozemku 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti rodiny Jána a Jozefíny Kočikovej, ktorá bola 

doručená na obecný úrad v Olcnave, dňa 05.02.2020. Starosta obce vyzval Jána 

a Jozefínu Kočikovú, aby sa vyjadrili k žiadosti, ktorá bola poslancom obecného 

zastupiteľstva zaslaná pred zasadnutím obecného zastupiteľstva mailom, prípadne uviedli 

ešte niečo, čo v žiadosti neuviedli, skôr ako sa pristúpi k hlasovaniu. Pán Ján Kočik 

reagoval, že zatiaľ nemá čo dodať, avšak upovedomil starostu obce, že si robí zvukový 

záznam. Starosta obce taktiež upozornil, že si robí zvukový a audiovizuálny záznam zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Pán Ján Kočik voči tomu nič nenamietal.  

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že k prerokovaniu 

čiernych stavieb postavených na obecnom pozemku (oporného múra v dĺžke 15 m 

a oplotenia obecného pozemku) bola prizvaná stavebná komisia. Stavebná komisia bola 

prizvaná na riešenie čiernych stavieb za účelom vyhnúť sa rôznym dohadom 
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a obvineniam, že starosta obce, Jaroslav Salaj, je zaujatý voči manželom Jánovi 

a Jozefíne Kočikovým. Čo sa týka odkúpenia obecného pozemku, ide o parcelu C KN č. 

1198/16 o výmere 66 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcelu C KN č. 1198/17 

o výmere 63 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Olcnava, obec 

Olcnava, okres Spišská Nová Ves. Starosta obce uviedol, že pozemky na ktorých boli 

zrealizované hore uvedené čierne stavby, sú pre obec strategickými pozemkami. Starosta 

obce ďalej uviedol, že je neprípustné, aby sa odpredali strategické pozemky vo vlastníctve 

obce na ktoré si dal Ján a Jozefína Kočikovci bez súhlasu vlastníka pozemku, t.j. obce 

vypracovať geometrický plán. Starosta obce uviedol, že podal sťažnosť na katastrálny 

úrad v Spišskej Novej Vsi proti takémuto neoprávnenému zápisu parciel č. 1198/16 a č. 

1198/17. Uviedol tiež, že pozemok s parcelným číslom 1198/16 je priamo susediacim 

pozemkom s obecným potokom, ktorého vlastníkom je obec, čím sa znemožnil prístup 

k obecnému potoku, a pozemok s parcelným číslom 1198/17 je súčasťou obecnej 

komunikácie na ktorej Ján Kočik zrealizoval čiernu stavbu oporného múru v dĺžke cca 15 

m, čím značne zúžil obecnú komunikáciu. Ďalej starosta obce uviedol, že kvôli tomuto 

zúženiu obecnej komunikácie a realizácie čiernej stavby na nej, mu už niekoľkokrát 

vodiči nákladných zberových vozidiel vyvážajúcich komunálny odpad, hlavne v zimnom 

období odmietli prejazd týmto zúženým úsekom. Pred hlasovaním starosta obce 

upozornil na skutočnosť, že odpredanie spomínaných pozemkov, t.j. parcela C KN č. 

1198/16 a parcela C KN č. 1198/17 je v rozpore s verejným záujmom a poslancom 

obecného zastupiteľstva neodporučil schváliť odpredaj týchto pozemkov. Ďalej oznámil, 

že v prípade hlasovania a schválenia odpredaja hore uvedených pozemkov, ako starosta 

obce využije svoje právo a uznesenie o predaji strategických pozemkov nepodpíše. Ak 

by obecné zastupiteľstvo pri opakovanom hlasovaní opakovane schváli odpredaj 

niektorého zo strategických pozemkov, starosta obce podá podnet na prešetrenie 

odpredaja Generálnej prokuratúre. Starosta obce otvoril diskusiu a vyzval poslancov 

obecného zastupiteľstva, aby sa k tomuto odpredaju vyjadrili.  

 Poslankyňa Ing. Anna Motlíková navrhla, že na základe Občianskeho zákonníka, 

keďže užívatelia užívali predmetné pozemky viac ako desať rokov, majú právo ich 

odkúpiť.  

 Starosta obce spochybnil použitie Občianskeho zákonníka, nakoľko vlastnícke 

právo vlastníka pozemku je nedotknuteľné, a aj napriek neoprávnenému užívaniu 

pozemku inými užívateľmi, vlastník bol vždy identifikovateľný a nemenný.  
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 Poslankyňa Ing. Miroslava Rusnáková uviedla, že obec už aj v minulosti 

odpredávala pozemky, takže nevidí dôvod prečo by sa nemohol odpredať aj tento 

pozemok, keďže sa odpredal pozemok aj napr. rodine Bežilovej. Starosta obce uviedol, 

že rodine Bežilovej sa odpredala časť obecného pozemku, ktorá pre obec nebola 

strategická, a zároveň rodina Bežilová v tej istej výmere ponúkla časť svojho pozemku 

pod miestnou komunikáciou na ul. Zelenej.  

 V rámci diskusie sa starosta obce vyjadril, že je preňho neprípustné aby Ján 

a Jozefína Kočikovci svoje čierne stavby riešili tým spôsobom, že požiadajú o odkúpenie 

obecného pozemku, a následne zlegalizujú postavené čierne stavby. Starosta obce 

oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva tiež s tým, že Ján  a Jozefína Kočikovci 

parcelu pod číslom 1198/16 užívala už 30 rokov bez akéhokoľvek nájmu a neoprávnene 

postavila oplotenie, ktorým vlastne oplotila obecný pozemok, čím sťažila obci prístup 

k obecnému potoku.  Starosta obce navrhol aby rodina Kočiková pozemok pri potoku, t.j. 

parcela č. 1198/16 naďalej užívala, avšak bez oplotenia, na základe nájomnej zmluvy 

a vlastníkom pozemku by aj naďalej bola obec.  

 Po diskusii starosta obce dal hlasovať samostatne o odpredaji jednotlivých 

pozemkov.   

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer odpredaja pozemku 

s parcelným číslom C KN 1198/16 o výmere 66 m2. 

 Obecné zastupiteľstvo v hlasovaní o schválení zámeru odpredaja pozemku 

s parcelným číslom C KN 1198/17 o výmere 63 m2 bolo proti, preto v konečnom 

dôsledku takto prednesené uznesenie nebolo obecným zastupiteľstvom schválené. 

 Manželia Ján a Jozefína Kočikovci po hlasovaní vyjadrili veľké sklamanie 

z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých pred zastupiteľstvom oslovili. 

Niekoľkokrát vykríkli „fuj“ a vyjadrili sa, že na starostu obce podajú trestné oznámenie 

z dôvodu, že pred hlasovaním poslancom obecného zastupiteľstva odporučil hlasovať 

proti predaju obecného pozemku z dôvodu, že je to v rozpore s verejným záujmom.  

Starosta obce ich niekoľko krát vyzval aby prestali narušovať obecné zastupiteľstvo. 

Následne manželia Kočikovci s hlasným pokrikom odišli.  

 

Uznesením č. I/2/2020/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku p J. Kočikovi a p. J. Kočikovej s parcelným číslom C KN 

1198/16 o výmere 66 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Olcnava, 

obec Olcnava, okres Spišská Nová Ves s osobitným zreteľom 
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Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

K bodu 4: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 Hlavný kontrolór obce Olcnava, p. Ing. František Stanislav, predložil obecnému 

zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo bolo priebežne 

o tejto kontrolnej činnosti informované. Obecné zastupiteľstvo bolo upozornené na 6. bod 

kontroly, o ktorom ich ešte hlavný kontrolór doposiaľ neinformoval, a to kontrola odmeňovania 

niektorých zamestnancov obce pri výkone práce vo verejnom záujme v rozpočtovej organizácií 

obce Základná škola s materskou školou Olcnava. Touto kontrolou boli zistené nedostatky, 

konkrétne nesúlad s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z., nakoľko oznámenia o výške a zložení 

funkčného platu neboli obcou vydané včas. Obec je však povinná podľa uvedeného zákona 

zamestnancovi oznámiť výšku a zloženie jeho funkčného platu najneskôr v deň jeho zmeny. 

Odporúčaním je zabezpečiť včasné vydávanie oznámení o výške funkčného platu pri ich 

úpravách. 

 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie hlavného kontrolóra obce 

a správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2020/C/a) berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2019 

K bodu 5: Prerokovanie schválenia úveru a financovania zateplenia obecného úradu a 

kultúrneho domu 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, v súvislosti so schválením úveru a financovania 

zateplenia obecného úradu a kultúrneho domu, informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o zaslaných žiadostiach o poskytnutie financovania zateplenia obecného úradu a kultúrneho 

domu do Prima banky, Slovenskej sporiteľne a. s., a do Tatra banky. Z Tatra banky spätnú 

ponuku nedostal. Prima banka zaslala ponuku financovania úveru.  

 Hlavný kontrolór predložil stanovisko k úveru o prijatí návratných zdrojov 

financovania. Zákon č. 583/2004 Z. z. § 17 ods. 14 splnomocňuje hlavného kontrolóra obce 

preveriť dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania ešte pred ich 

prijatím. Preverenie sa týka prijatia úveru na predfinancovanie projektu Zateplenie obecného 

úradu a kultúrneho domu Olcnava, na ktorý poskytne Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, 
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nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 334 090,61 EUR a prijatia dlhodobého 

úveru na investičné zámery obce Olcnava. Momentálne zadlženie obce k dátumu 31.12.2019 

je vo výške 97 000,00 EUR, ktoré boli použité na realizáciu rekonštrukcie miestnych 

komunikácií v obci Olcnava.  

 Na základe vyššie uvedeného v súlade s § 17 ods. 14 zákona hlavný kontrolór obce 

Olcnava v stanovisku konštatuje, že: 

 obec Olcnava môže prijať ďalšie návratné zdroje financovania, 

 do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítava záväzok z návratných zdrojov 

financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania projektu Zateplenie 

obecného úradu a kultúrneho domu Olcnava najviac v sume nenávratného finančného 

príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou Olcnava 

a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. 

 Obecné zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra na vedomie a po 

prerokovaní jednohlasne schválilo preklenovací úver vo výške 334 090,61 EUR s ročnou 

úrokovou sadzbou 0,49 %, a prijatie úveru na kapitálové výdavky vo výške 43 000 EUR 

s ročnou úrokovou sadzbou 0,66 % od Slovenskej sporiteľne a. s. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2020/C/b) berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra 

Uznesením č. I/2/2020/A/c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preklenovací úver vo výške 

334 090,61 EUR na predfinancovanie projektu Zateplenie obecného úradu a kultúrneho 

domu Olcnava zo strany banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I/2/2020/A/d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru na kapitálové 

výdavky vo výške 43 000 EUR zo strany banky: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

 

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 6: Prerokovanie úpravy rozpočtu 

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020, 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 finančných prostriedkov v súvislosti s prijatím úveru, a to vo výške 334 090,61 

EUR pre projekt Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, ktorý bude refundovaný 

a úveru vo výške 43 000 EUR na kapitálové výdavky roku 2020. Úprava rozpočtu sa týka 

aj finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou. Rozpočtované finančné 

prostriedky na údržbu budovy ZŠsMŠ, budú viazané. Viď príloha zápisnice.  

 Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu a jednohlasne 

schválilo úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020.  

 Prerokovanie návrhu Prílohy č. 1 k VZN č. 7/2009. Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo návrh prílohy č. 1 VZN č. 7 zo dňa 15. 12. 2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Olcnava. 

 Obecné zastupiteľstvo Prílohu č. 1 k VZN č. 7 zo dňa 15. 12. 2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku, a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

Olcnava jednohlasne schválilo. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2020/A/e) schvaľuje úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2020/A/f) schvaľuje Prílohu č. 1 k VZN č. 7/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia Olcnava 

 

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 7: Prerokovanie rozšírenia chovu ošípaných na farme v Spišských Vlachoch 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o priebehu, a stave riešenia problematiky vplyvu rozšírenia chovu ošípaných na farme 

v Spišských Vlachoch. Za účelom postúpenia v riešení tejto problematiky sa starosta 

obce, Jaroslav Salaj, stretol so zástupcami ďalších dotknutých obcí Spišský Hrušov, 

Hincovce a Bystrany, s ktorými plánuje založiť združenie obcí. Oslovil aj primátora 

mesta Spišské Vlachy, ktorý ale odmietol vstúpiť do združenia dotknutých obcí. Starosta 

obce prerokoval s obecným zastupiteľstvom posudok o vplyvoch navrhovanej činnosti 

„Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“, a po 

prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.  

 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce na založenie združenia dotknutých 

obcí a to Spišský Hrušov, Hincovce, Bystrany a Olcnava, prípadne aj Spišské Vlachy. 

 Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na písomne oslovenie primátora 

mesta Spišské Vlachy, zástupcu ďalšej z dotknutých obcí a miest, za účelom vydania 

stanoviska k riešeniu problematiky vplyvu rozšírenia chovu ošípaných na farme 

v Spišských Vlachoch. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2020/D/a) poveruje starostu obce, Jaroslava 

Salaja, na založenie združenia dotknutých obcí a to Spišský Hrušov, Hincovce, 

Bystrany a Olcnava 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I/2/2020/D/b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, Jaroslava 

Salaja, na písomne oslovenie primátora mesta Spišské Vlachy, zástupcu ďalšej z 

dotknutých obcí a miest, za účelom vydania stanoviska k riešeniu problematiky 

vplyvu rozšírenia chovu ošípaných na farme v Spišských Vlachoch 

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
 

K bodu 8: Prerokovanie problematiky ochranného pásma pohrebiska 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva  

o novelizácií zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, konkrétne s § 15 ods. 7 tohto zákona. 
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Obec si môže individuálne určiť šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 

metrov od hranice pozemku pohrebiska spolu s pravidlami umiestňovania a povoľovania budov 

a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska, ako aj ustanoviť činnosti, ktoré nie 

je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pietneho aktu, a to prostredníctvom všeobecne 

záväzného nariadenia obce. Starosta obce otvoril diskusiu ohľadom určenia si individuálnej 

šírky ochranného pásma pohrebiska.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali daný bod, a v otvorenej diskusii sa zhodli 

na šírke ochranného pásma v rozsahu 30 metrov od oplotenia cintorína.  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2020/A/g) schválilo šírku ochranného pásma 

pohrebiska v rozsahu 30 metrov od oplotenia cintorína 

 

Hlasovanie: 

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

      Ing. Miroslava Rusnáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9: Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o : 

- priebehu realizácie zateplenia obecného úradu a kultúrneho domu. 

- rozširovaní a zateplení hasičskej zbrojnice, s čím súvisí aj zveľadenie jej okolia, 

resp. aj parku, na čo reagovala pani poslankyňa Ing. Anna Motlíková, aby sa 

zakúpila dlažba na chodník, vysadili stromčeky, osadili lavičky. 

- realizácií kúrenia v kostole Narodenia Panny Márie v Olcnave. Obec má 

v rozpočte schválený príspevok na kostol v sume 500 €, ktorý však nebol 

v minulom roku vyčerpaný, preto obec v tomto roku navrhuje zvýšiť príspevok 

na 1 000 EUR. V súvislosti s realizáciou kúrenia v kostole je potrebné zakúpiť 

predovšetkým žiariče a elektroinštalačný materiál.  

Uznesením č. I./2/2020/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

K bodu 10: Interpelácie poslancov 

 Zástupca starostu, p. Štefan Rovder navrhol odkúpiť pozemok od p. Dolného 

a využiť ho za účelom zberného dvora s tým, že pozemok bude oplotený a jeho okolie 

upravené a zveľadené.  



10 
 

 Poslankyňa Ing. Anna Motlíková navrhla využiť pozemok v blízkosti jej 

rodinného domu na zberný dvor, avšak ten sa nachádza v záplavovom pásme rieky 

Hornád. 

 Poslankyňa Ing. Anna Motlíková navrhla odkúpenie dlhoročne neobývaného 

rodinného domu spolu s pozemkom nachádzajúceho sa na ulici Hornádskej, v blízkosti 

parku Božieho milosrdenstva. Vzhľadom na chátrajúci charakter rodinného domu by bolo 

vhodným riešením jeho odkúpenie od vlastníka. Obec by tak mohla pozemok upraviť 

a zveľadiť, a sprístupniť veriacim počas konania svätých omší v parku Božieho 

milosrdenstva.  

 

K bodu 11: Pripomienky občanov 

 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne pripomienky občanov. 

K bodu 12: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 9. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 21.30 hod. 

 

V Olcnave, dňa 18.03.2020 

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

  

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

 

Ing. Jozef Pendrák .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Jaroslav  S a l a j 

                                                                                      starosta obce 


