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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,
konaného dňa 7. 12. 2018 o 18:00 hod

Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Anna Motlíková
Jozef Olejník
Ing. Jozef Pendrák
Štefan Rovder
Ing. Martin Rusnák
Ing. Miroslava Rusnáková
Marec Zahuranec

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce 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 komisie na ochranu verejného záujmu, stavebnej komisie, a voľba
ich predsedov, zvolenie členov rady školy
11. Informácie starostu obce
12. Interpelácie poslancov
13. Pripomienky občanov
14. Rôzne
15. Záver

2

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil ich
s programom zasadnutia.
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil:
Overovateľov zápisnice: p. Jozef Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková
Zapisovateľku: Valéria Gardošíková
K bodu 3: Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom volebnej komisie
Člen volebnej komisie p. Marián Salaj v zastúpení predsedníčky volebnej komisie pani
Marcely Vrončovej oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce,
ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018. Za starostu obce bol zvolený p. Jaroslav Salaj. Za poslancov
obecného zastupiteľstva boli zvolení:
p. Ing. Jozef Pendrák, p. Ing. Miroslava Rusnáková, p. Ing. Anna Motlíková, p. Ing. Martin
Rusnák, p. Jozef Olejník, p. Štefan Rovder, p. Marek Zahuranec.
Za starostu obce neboli zvolení: Ing. Anna Motlíková, p. Marek Zahuranec.
Do obecného zastupiteľstva neboli zvolení: p. Jaroslav Salaj, p. Marián Salaj, p. Janka
Horváthová, p. Mgr. Zuzana Sedláková, p. Tadeáš Kyjovský, p. Mária Kyjovská
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/l/2018/A/a) zobralo na vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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. 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.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/1/2018/B/a) konštatuje, že starosta obce zložil
zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal sľub poslanca a následne novozvolení poslanci:
p. Ing. Anna Motlíková, p. Jozef Olejník, p. Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder, p. Ing. Martin
Rusnák, p. Ing. Miroslava Rusnáková a p. Marek Zahuranec zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca.
P. Ing. Jozef Pendrák, p. Ing. Miroslava Rusnáková, p. Ing. Anna Motlíková, p. Ing. Martin
Rusnák, p. Jozef Olejník, p. Štefan Rovder, p. Marek Zahuranec 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.
Obecné zastupiteľstvo unesením č. I./1/2018/B/b) konštatuje, že zvolení poslanci:
p. Ing. Anna Motlíková, p. Jozef Olejník, p. Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder,
p. Ing. Martin Rusnák, p. Ing. Miroslava Rusnáková a p. Marek Zahuranec zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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 veľa nových tvorivých nápadov, ktoré pomôžu rozvoju našej obce.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./1/2018/A/b) zobralo na vedomie vystúpenie
novozvoleného starostu.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu 7: Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo navrhnutý program ustanovujúceho
obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol doplniť program o bod: Schválenie predsedu stavebnej komisie
Ing. Miroslava Rusnáková navrhla doplniť program o bod: Voľba členov rady školy
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./1/2018/C/a) schválilo program zasadnutia
obecného zastupiteľstva a doplnený program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 8: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol poslankyňu Ing Miroslavu Rusnákovú s ohľadom na jej predošlé
skúsenosti poslankyne obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo tento návrh prejednalo a
poverilo poslankyňu obecného zastupiteľstva Ing. Miroslavu Rusnákovú, ktorá bude oprávnená
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.
Uznesením č. I./1/2018/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave poveruje poslankyňu Ing.
Miroslavu Rusnákovú zvolávaním a vedením zasadnutí 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.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 9: Poverenie zástupcu starostu
Starosta obce Jaroslav Salaj poveril poslanca p. Štefana Rovdera za zástupcu starostu
obce.
Uznesením č. I./1/2018/A/c) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu
obce, že poslanec Štefan Rovder je poverený zastupovaním starostu obce.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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16. K bodu 10: Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, stavebnej
komisie, a voľba ich predsedov, zvolenie členov rady školy
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zriadilo komisie a to:
a) na ochranu verejného záujmu
b) komisiu na ochranu verejného poriadku.
c) určilo členov rady školy
Do komisie na ochranu verejného záujmu boli jednohlasne zvolení:
Ing. Rusnáková Miroslava, Ing. Rusnák Martin, Olejník Jozef, Ing. Pendrák Jozef
Uznesením č. 8/2018/E/a) obecné zastupiteľstvo v Olcnave zriaďuje komisiu verejného
záujmu, ktorej členmi sú: Ing. Miroslava Rusnáková, Ing. Martin Rusnák, Jozef
Olejník, Ing. Jozef Pendrák
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Za predsedu komisie verejného záujmu bola zvolená Ing. Anna Motlíková
Uznesením č. 8/2018/F/a) obecné zastupiteľstvo v Olcnave zvolilo Ing. Annu Motlíkovú
za predsedníčku komisie verejného záujmu.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Ing. Motlíková
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/2018/E/b zriaďuje stavebnú komisiu. Členmi
tejto komisie sú:
p. Ing. Anna Motlíková, p. Jozef Olejník, p. Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder,
p. Ing. Martin Rusnák, p. Ing. Miroslava Rusnáková a p. Marek Zahuranec.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Za predsedu stavebnej komisie bol zvolený p. Marek Zahuranec.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/2018/F/b) obecné zastupiteľstvo v Olcnave
zvolilo p. Mareka Zahuranca za predsedu stavebnej komisie.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Voľba členov rady školy
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./1/2018/c) volí do rady školy: Ing. Miroslavu
Rusnákovú, Ing. JozefaPendráka, Štefana Rovdera
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 11: Informácie starostu obce
Starosta obce Olcnava informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach v obci.
- realizuje sa pokládka kanalizačného potrubia v dĺžke 810 m a zrealizovaných je už 500 m.
- starosta informoval obecné zastupiteľstvo o preklenovacom úvere vo výške 20 tis. Eur, ktorý
mal vybaviť ešte v lete. Banka do dnešného dňa úver nebola schopná poskytnúť pre rôzne
výhovorky. Z tohoto dôvodu úver už nepotrebujeme, nakoľko obecná Olcznow s.r.o bola nútená
preklenúť realizáciu pokládky kanalizačního potrubia v obci bez pomoci banky .
- založili sme OLCZNOW s.r.o. Olcnava, ktorá nám robila kanalizáciu. Konateľom obecnej s.r.o.
OLCZNOW je starosta obce a do dozornej rady navrhlo všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.
– ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o spísaní nájomnej zmluvy obce s obecnou s.r.o.
OLCZNOW na prenájom traktora vo výške 800,- Eur mesačne. Mali sme dohodnuté aj prenájom
garáže za 200,- Eur mesačne, ale od toho z dôvodu zdĺhavého administratívneho riešenia

sa

upustilo.
- ďalej informoval o projekte detského ihriska vo výške 9 500 Eur. Už máme zakúpené kolotoče,
hojdačky, ktoré budú osadené v obecnom parku v prípade priaznivého počasia.
- prešiel nám projekt zateplenia hasičskej zbrojnice vo výške 30 000 Eur. Dostali sme už finančné
prostriedky, ktoré sa dajú čerpať do roku 2020. Túto zakázku chce dať robiť priamym zadaním
obecnej OLCZNOW s.r.o. Olcnava, nakoľko na tento dôvod bola obecná Olcznow s.r.o založená.
- ďalší projekt ktorý máme schválený, je zateplenie kultúrneho domu vo výške 330 tis. Eur.
Čakáme na zmluvu. Očakáva sa úspora energie vo výške 30 %. Budú sa prerábať miestnosti nad
kanceláriami a meniť strešná krytina na kultúrnom dome, namontuje sa tepelné čerpadlo a budú
sa kompletne zatepľovať obvodové múry kultúrneho domu.
- momentálne prebiehajú jednania ohľadom pozemku pod strelnicou - centrum voľného času.
- Cez potok Peklisko momentálne prebieha výberové konanie na rekonštrukciu mosta
Palenčárni.
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Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie starostu obce na vedomie.
Uznesením č. I./1/2018/A/d) obecné zastupiteľstvo v Olcnave zobralo
starostu obce na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

informácie

K bodu 12: Interpelácie poslancov
Ing. Motlíková
- navrhla, aby sa vyčlenil časový priestor na prijímanie návrhov od občanov obce na
celkovú obnovu obecného parku.
Ing. Rusnáková
1. - informovala starostu obce a obecné zastupiteľstvo, že pracovníčka obecnej knižnice by
chcela v roku 2018 zrealizovať celkovú inventúru všetkých kníh. K inventúre však bude
potrebovať dvoch ľudí, nakoľko je to časovo náročná práca.
2. - navrhla, aby sa obecné zastupiteľstvá konali pravidelne v jednomesačných intervaloch.
V minulom volebnom období boli obecné zastupiteľstvá konané po uplynutí dlhších časových
úsekov. Pozitívum častejšie konaných obecných zastupiteľstiev bude predovšetkým vo včasnej
informovanosti poslancov o aktuálnej situácii v obci, o prebiehajúcich prácach
a o pripravovaných projektoch. Pán Marek Zahuranec, Ing. Jozef Pendrák a pani Ing. Motlíková
taktiež vyjadrili názor, že je vhodné, aby sa obecné zastupiteľstvá konali v jednomesačných
intervaloch.
3. - navrhla, aby sa zvolili členovia dozornej rady obecnej spoločnosti Olcznow, s.r.o.
4. - informovala sa u pána starostu, v akom štádiu riešenia je sťažnosť občana p. Jána Kočíka
s pokládkou kanalizácie v obci v časti Raj na ulici Osloboditeľov.
5. - informovala sa u pána starostu z akého dôvodu a kam je vyvážaný odpadový materiál
umiestnený pred budovou školy, keďže v minulosti na tento odpadový materiál upozorňoval
bývalý poslanec obecného zastupiteľstva a aj na základe jeho upozornení odpadový materiál
nebol z daných priestorov odstránený.
6. - oznámila starostovi obce a pracovníčkam obecného úradu, že bude potrebné na internetovej
stránke obce zaktualizovať mená poslancov obecného zastupiteľstva, nakoľko tam figurujú
mená poslancov z minulého volebného obdobia.
Vyjadrenia starostu obce
- Starosta obce navrhol, aby spoločnými silami s poslancami a rodičmi navrhli osadenie
detského ihriska, ako to navrhla aj Ing.Motlíková, podali návrh na celkový vzhľad parku. Návrh
by mohol byť zverejnený najprv v škole a na internetovej stránke obce.
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K bodu 4 - pokládka kanalizačného potrubia a sťažnosť p.Kočíka je priebežne riešená. Kedže
p.Kočík na stavebnej komisií prehlásil, že on nie je odborne spôsobilý podávať návrhy na
riešenia, starosta obce predloží stanovisko stavebného dozoru realizovanej stavby Ing.
Palenčára, ktorý má odbornú spôsobilosť na pokládku inžinierských sietí, následne prepošle
stanovisko aj všetkým poslancom obecného zastupiteľstva
K bodu 5 – Materiál pri škole bol použitý na čiastočné obsypávanie rúr pri pokládke
kanalizácie a spevnení poľnej cestaydo Hája
K bodu 6 – Na zverejnení volieb sa pracuje.
.
K bodu 13: Pripomienky občanov
Pripomienky občanov neboli žiadne
K bodu 14: Rôzne
K bodu 15: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie
v Olcnave ktoré sa ukončilo o 22.30 hod.

Olcnave 14. 12. 2018

Jaroslav S a l a j
starosta obce
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UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa
7. 12. 2018

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 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. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
predsedov, členov komisií a členov do rady školy.

Uznesenie č. I./1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave
A. Berie na vedomie:
a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Za : 7

Proti :

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval:

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval:

0

b) vystúpenie novozvoleného starostu
Za : 7

Proti :

0

c) poverenie p. Štefan Rovdera za zástupkyňu starostu obce
Za : 7

Proti :

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval:

0

d) informácie starostu obce
Za : 7
Proti :

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval:

0

B. Konštatuje, že
a) novozvolený starosta obce pán Jaroslav Salaj zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: p. Ing. Anna Motlíková, p. Jozef Olejník,
p. Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder, p. Ing. Martin Rusnák, p. Ing. Miroslava
Rusnáková, p. Marek Zahuranec, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
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C. Schvaľuje:
a) Program obecného zastupiteľstva a doplnený program obecného zastupiteľstva
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

D. Poveruje
a) poslankyňu pani Ing. Miroslavu Rusnákovú 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
Nehlasoval: 0
E. zriaďuje komisie , a to:
a) na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú: Ing. Miroslava Rusnáková,
Ing. Martin Rusnák, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
b) stavebnú komisiu, ktorej členmi sú všetci poslanci: p. Ing. Anna Motlíková, p. Jozef
Olejník, p. Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder, p. Ing. Martin Rusnák, p. Ing.
Miroslava Rusnáková a p. Marek Zahuranec.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
F. volí:
a) Predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Annu Motlíkovú
Za : 6

Proti :

0

Zdržal sa : 1 -Ing. Motlíková

b) Predsedu stavebnej komisie p. Mareka Zahuranca
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Nehlasoval:

Nehlasoval:

0

c) Do rady školy: Ing. Miroslavu Rusnákovú, Ing. JozefaPendráka, Štefana Rovdera
Za : 7

Proti :

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval:

0

Zapísala: Valéria Gardošíková
Jaroslav S a l a j
starosta obce

0

