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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,                                   

konaného dňa 10. 12. 2014 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

   účasť poslancov: 100 % 

 

Program: 

  
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom volebnej 

komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Poverenie zástupcu starostu 

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadné ďalších členov 

komisií 

11. Určenie platu starostu 

12. Schválenie zásad odmeňovania poslancov  

13. Delegovanie zástupcov poslancov do Rady školy 

14. Určenie kronikára obce 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

        Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

 

K bodu 2: a) Za zapisovateľa bola určená: p. Mgr. Marcela Rusnáková 

                    

                       Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. PaedDr. Zlatica Kožárová 

                                                                                           p. Ján Olejník 

                                               

                

K bodu 3: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom volebnej komisie 

 

 Predseda volebnej komisie pán Marián Salaj oboznámil prítomných s výsledkami 

volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014. Za starostu obce bol 

zvolený p. Jaroslav Salaj. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: p. Ján Olejník, 

p. Ing. Miroslava Rusnáková, p. Jozef Olejník, p. Michal Kaščák, p. Jaroslav Salaj, p. PaedDr. 

Zlatica Kožárová, p. Miroslav Gardošík. 

 P. Jaroslav Salaj sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

 Za poslankyňu obecného zastupiteľstva bola určená následná kandidátka v poradí       

sl. Juliana Krokusová. 

 Predseda volebnej komisie odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi 

obce a poslancom obecného zastupiteľstva a poprial novozvolenému starostovi obce 

a poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov vo volebnom období. 

               

 

K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 Novozvolený starosta obce Jaroslav Salaj zložil zákonom predpísaný sľub a potvrdil 

ho vlastnoručným podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.  
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K bodu 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 Starosta obce prečítal sľub poslanca a následne novozvolení poslanci: 

Miroslav Gardošík, Michal Kaščák, PaedDr. Zlatica Kožárová, Juliana Krokusová, Ján 

Olejník, Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková vlastnoručným podpisom pod text 

sľubu napísaného na osobitnom liste svoj sľub potvrdili. Po zložení sľubu starosta obce 

oznámil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a že sľub zložili všetci 

novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 6: Vystúpenie novozvoleného starostu 

 Novozvolený starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval bývalým poslancom 

obecného zastupiteľstva za prácu v predošlom volebnom období a pogratuloval 

novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Taktiež im poprial veľa úspechov a 

tvorivé myšlienky.  

 

 

K bodu 7: Schválenie programu 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo navrhnutý program 

ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 8: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Starosta obce poveril poslanca obecného zastupiteľstva Jána Olejníka, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  

 

K bodu 9:  Poverenie zástupcu starostu 

 Starosta obce Jaroslav Salaj poveril poslankyňu p. PaedDr. Zlaticu Kožárovú za 

zástupkyňu starostu obce.  
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K bodu 10: Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších 

členov komisií. 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo komisiu na ochranu verejného 

záujmu a komisiu na ochranu verejného poriadku. 

 Do komisie na ochranu verejného záujmu boli jednohlasne zvolení:  

p. PaedDr. Zlatica Kožárová, sl. Juliana Krokusová, p. Miroslav Gardošík 

 Do komisie na ochranu verejného poriadku 

Do tejto komisie boli zvolení: p. Tatiana Salajová, sl. Juliana Krokusová, p. Jozef 

Olejník, p. Ján Olejník. Jeden člen obecného zastupiteľstva sa zdržal hlasovania, 

ostatných 6 členov hlasovalo za zvolenie členov do tejto komisie. 

 

K bodu 11: Určenie platu starostu 

 Podľa metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 

2014 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev sa na 

ustanovujúcom zastupiteľstve určuje plat starostu obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

schválili s prihliadnutím na skutočnosť, že za predchádzajúce štyri roky starosta obce neprijal 

žiadne odmeny, navýšenie platu o 20 % k základnému platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na celé funkčné 

obdobie. Taktiež poslanci obecného zastupiteľstva schválili starostovi obce na celé funkčné 

obdobie poberanie stravných lístkov. 

 

K bodu 12: Schválenie zásad odmeňovania poslancov a určenie platu starostu obce 

 Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva. Poslancovi obecného zastupiteľstva schválili za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva odmenu vo 

výške 15,00 EUR za jedno zasadnutie. Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Olcnava tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 13: Delegovanie zástupcov poslancov do Rady školy 

 Obecné zastupiteľstvo prejednalo delegovanie zástupcov poslancov obecného 

zastupiteľstva do Rady školy a schválilo týchto delegátov do Rady školy: sl. Juliana 

Krokusová, p. PeadDr. Zlatica Kožárová a p. Michal Kaščák. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

delegovanie zástupcov do Rady školy. Hlasovania sa zdržali traja poslanci. 
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K bodu 14: Určenie kronikára obce 

 Starosta obce a obecné zastupiteľstvo prerokovalo prácu PaedDr. Zlatice Kožárovej 

ako kronikára obce a poďakovali jej za doterajšiu prácu kronikára. PaedDr. Zlatica Kožárová 

podala návrh na výberové konanie nového kronikára obce, ktorý bude ručne podľa priloženej 

prílohy zapisovať údaje do kroniky obce. 

 

 

K bodu 15: Rôzne 

 

 

K bodu 16: Diskusia 

 

 

K bodu 17: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie 

v Olcnave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olcnave,   12. 12. 2014 

                          

                                                      

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 
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U Z N E S E N I E 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa      

10. 12. 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v  O l c n a v e  na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií 

4. Určenie platu starostu 

5. Zásady odmeňovania poslancov 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

A. berie na vedomie 

 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

3. poverenie p. PeadDr. Zlatice Kožárovej za zástupkyňu starostu obce 

 

B. konštatuje že 

 

1.  novozvolený starosta obce pán Jaroslav Salaj zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: p. Miroslav Gardošík, p. Michal Kaščák, p. PaedDr. Zlatica 

Kožárová, sl. Juliana Krokusová, p. Ján Olejník, p. Jozef Olejník, p. Ing. Miroslava 

Rusnáková. 
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Uznesenie č. 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

 

A. poveruje 

 

1. poslanca pána Jána Olejníka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za :  7                              Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

 

A. zriaďuje  komisie , a to: 

 

1. na ochranu verejného záujmu 

B. volí 

 a) predsedu komisie : p. PaedDr. Zlatica Kožárová 

 b) členov komisie :    sl. Juliana Krokusová 

          p. Miroslav Gardošík 

 

Za :  7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 4/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

A. zriaďuje komisie, a to: 

 

1. na ochranu verejného poriadku 

B. volí 

 a) predsedu komisie z rady odborníkov obyvateľov obce :  p. Tatiana Salajová 

 b) členov komisie :  p. Ján Olejník 

        sl. Juliana Krokusová 

        p. Jozef Olejník 

   Za :  6                               Proti : 0                          Zdržal sa : 1 (Ján Olejník) 

 

 

 

 



8 

 

Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

 

A. určuje 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest  znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostovi obce 

Jaroslavovi Salajovi vo výške 1632, 00 Eur  t.j. 1,98 násobok priemer mzdy v hospodárstve za 

rok 2013 plus 20 % navýšenie platu vo výške 326,50 Eur t.j. celkom 1958,50 EUR.  

Za :  7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

 

A. schvaľuje : 

 

1. Zmenu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Olcnava v § 2 odsek 1 

Poslancovi obecného zastupiteľstva schválili za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva odmenu 15,00 EUR za jedno 

zasadnutie. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Olcnava tvoria 

prílohu zápisnice. 

Za :  7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

 

3. Starostovi obce navýšenie platu o 20 % k základnému platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z.  

   o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest na celé  

   funkčné obdobie. 

          Za :  7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

2. Starostovi obce poberanie stravných lístkov na celé funkčné obdobie. 

 

          Za :  7                               Proti : 0                          Zdržal sa : 0 
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Uznesenie č. 7/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

A. schvaľuje 

delegovanie zástupcov poslancov do Rady školy. Poslanci delegovaní do Rady školy:  

   p. Michal Kaščák 

   p. PeadDr. Zlatica Kožárová 

   sl. Juliana Krokusová 

 

Za :  4                              Proti : 0                          Zdržal sa : 3 ( Kaščák, Krokusová,   

                                                                                                      PeadDr. Kožárová)  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Zapísala: Mgr. Marcela Rusnáková 

                                                                                            
 

                                                                                                              Jaroslav   S a l a j 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

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

 

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

 

 


