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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 25. 01. 2019  o 18:00 hod 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

  Ing. Jozef Pendrák   Ing. Anna Motlíková 

 Štefan Rovder    Jozef Olejník 

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková 

 Marec Zahuranec 

 Ing. František Stanislav 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019     

5. Prejednanie  vývozu komunálneho odpadu z obce  

6. Prejednanie schválenia spoločníkov Olcznow s. r. o. 

7. Prejednanie činnosti stavebnej komisie  

8. Prejednanie  členského poplatku v MAS Miloj Spiš, o. z. 

9. Prejednanie príprav uvítania novorodencov  

10. Prejednanie príprav Dňa obce 

11. Prejednanie harmonogramu stretnutí obecného zastupiteľstva 

12. Rozpočtové opatrenia 

13. Prerokovanie výsledku inventarizácie majetku 

14. Informácie starostu obce 

15. Interpelácie poslancov 

16. Pripomienky občanov   

17. Záver  
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 2. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

 

Uznesením č. I./1/2019/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

 Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta  obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body:  

11. Prejednanie harmonogramu stretnutí obecného zastupiteľstva 

12. Rozpočtové opatrenia 

13. Prerokovanie výsledku inventarizácie majetku 

 

Uznesením č. I./1/2019/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o body 11, 12, 13 a zároveň schválilo zmenu poradia prejednávania 

jednotlivých bodov 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

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. Jozef Pendrák, p. Marek Zahuranec 

 

Zapisovateľku: Mgr. Svetlanu Šefčíkovú  

 

Uznesením č. I./1/2019/A/c) Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení: 

 Ing. Miroslava Rusnáková, p. Marek Zahuranec 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

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: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 

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

zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo bolo priebežne 

o tejto kontrolnej činnosti informované. Obecné zastupiteľstvo bolo upozornené na 5. bod 
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kontroly, o ktorom ich ešte hlavný kontrolór doposiaľ neinformoval, a to kontrola vybraných 

všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obce. Touto kontrolou boli zistené 

nedostatky, konkrétne  obec nevydala všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by ustanovila 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obec je povinná vydať takéto 

všeobecné záväzné nariadenie podľa zákona č. 369/1990 Zb. §4 ods. 5 písm. a) bod 3. 

Odporúčaním je pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce, zverejniť ho v zákonnej lehote pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva a predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.  

 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie hlavného kontrolóra obce a správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I/l/2019/B/a) zobralo na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2018 
Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4: Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019  

 Hlavný kontrolór obce Olcnava predložil obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej 

činnosti na obdobie 1. polroku 2019. Obecné zastupiteľstvo, noví poslanci,  bolo oboznámené so 

svojimi právami doplniť a upraviť návrh plánu kontrolnej činnosti, či už aktuálne alebo priebežne 

počas roka. Tieto práva aktuálne nevyužilo a jednohlasne schválilo plán kontrolnej činnosti na 

obdobie 1. polroku 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/1/2019/A/d) schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. 

polrok  2019 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 5: Prejednanie  vývozu komunálneho odpadu z obce 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ukončení platnosti rámcovej zmluvy 

na vývoz komunálneho odpadu so spoločnosťou EKOVER, spol. s. r .o., ktorá bola uzavretá na 

obdobie 6 rokov. Zároveň starosta obce informoval poslancov, že obec Olcnava je spoločníkom 

v spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o., ďalej informoval o tom, že Ekover, spol. s.r.o. je 34% 

spoluvlastníkom firmy Hinkom s.r.o., ktorá plánuje v budúcnosti v katastrálnom území obce 

Hincovce vybudovať linku na separovanie komunálneho odpadu.  

 Zistené ceny za vývoz jednej KUKA nádoby: 

- EKOVER, spol. s. r. o.  - 1,15 € 

- Brantner Nova, s. r. o. -  0,80 €.  

 Ďalej starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva  o plusoch a mínusoch 

obidvoch oslovených spoločností. Iné spoločnosti vylúčili kvôli vzdialenosti.  
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 Po dôkladnom prerokovaní a zvážení možností pristúpili poslanci obecného 

zastupiteľstva k hlasovaniu za podpísanie zmluvy so spoločnosťou Brantner Nova, s. r. o.. 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.  

 

Obecné  zastupiteľstvo unesením č. I./1/2019/A/e) schvaľuje podpísanie rámcovej zmluvy 

na vývoz komunálneho odpadu so spoločnosťou Brantner Nova, s. r. o.  

Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 6: Prejednanie schválenia spoločníkov Olcznow, s.r.o. 
 Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom a  hlavným kontrolórom obce prejednali 

možnosti zaradenia poslancov obecného zastupiteľstva do obecnej spoločnosti Olcznow, s.r.o,,  

ktorej jediným spoločníkom je obec Olcnava, vzhľadom na to, že po voľbách došlo k obmene 

poslancov obecného zastupiteľstva.  

 Starosta obce navrhol, aby sa členmi dozornej rady stali všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva. Poslanec Ing. Martin Rusnák sa vzdáva funkcie v dozornej rade z osobných 

dôvodov. Následne obecné zastupiteľstvo hlasovalo za schválenie členov dozornej rady spoločnosti 

Olcznow, s.r.o. v zložení: p. Jozef Olejník, p. Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder, p. Ing. Miroslava 

Rusnáková, p. Marek Zahuranec.  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./1/2019/A/f) schvaľuje členov dozornej rady 

spoločnosti Olcznow, s.r.o. v zložení p. Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, p. Štefan Rovder, 

Ing. Miroslava Rusnáková, p. Marek Zahuranec 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 7: Prejednanie činnosti stavebnej komisie 

 Starosta obce žiada o súčinnosť predsedu a členov stavebnej komisie vo veci riešenia 

problému zberného dvora, hlavne jeho vhodného umiestnenia v obci s ohľadom na nevyhnutnú  

príjazdovú cestu a inžinierske siete.   

 V ďalšom rade apeloval na predsedu a členov stavebnej komisie o riešenie problému 

nedostatku stavebných pozemkov v obci pre výstavbu rodinných domov.  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./1/2019/B/b) berie na vedomie žiadosť starostu obce 

o riešenie problému umiestnenia zberného dvora a stavebných pozemkov stavebnou 

komisiou 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 8: Prejednanie členského poplatku v MAS Miloj Spiš, o. z. 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o činnosti MAS Miloj 

Spiš, o.z., ktorá sa snaží o rozvoj a udržanie celistvosti projektovaného územia, spracúva rôzne 

projekty pre rozvoj turizmu a zamestnanosti. Partneri MAS (Miestna akčná skupina) Miloj Spiš, 

o.z. nie sú len obce, ale aj miestny podnikatelia a združenia, ktoré majú možnosť čerpať až 51% 

z poskytnutých finančných prostriedkov obci. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo 

o schválenej dotácií vo výške 1 600 tis eur pre celý Miloj Spiš o. z.. 

 Doteraz bol členský poplatok 0,50 € na obyvateľa. Členský poplatok sa v roku 2019 

zvyšuje na 0,60 € na obyvateľa.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili úhradu členského poplatku. 

 

Uznesením č. I./1/2019/A/g) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo uhradenie členského 

poplatku MAS Miloj Spiš vo výške 0,60 € na jedného obyvateľa  

Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9:  Prejednanie príprav uvítania novorodencov 

 Obecné zastupiteľstvo a starosta obce sa po prerokovaní dohodli, že akcia – Uvítanie 

novorodencov sa uskutoční dňa 24. februára 2019 v priestoroch kultúrneho domu o 15:30 hod. 

Ďalej prerokovali program, občerstvenie a ďalšie nevyhnutné náležitosti. Po vzájomnej dohode si 

rozdelili pracovné úlohy.  

 

K bodu 10: Prejednanie príprav Dňa obce 

 Starosta obce navrhol prejednanie  termínu konania a program Dňa obce v roku 2019, 

s ohľadom na potrebu v predstihu prejednať zoznam pozvaných účinkujúcich s ohľadom na ich 

následné zabezpečenie na určený dátum konania Dňa obce.  Po zvážení viacerých alternatív sa 

dohodli, že termínom  konania obecnej akcie – Deň obce bude 25. augusta 2019.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva predniesli starostovi obce návrhy umelcov 

a umeleckých skupín, ktorých by mali záujem osloviť, informovať sa o cene a voľnom termíne. 

Starosta obce s návrhmi súhlasil a poprosil poslancov, aby kontaktovali menovaných umelcov.  

 

K bodu 11: Prejednanie harmonogramu konania obecných zastupiteľstiev 

 Obecné zastupiteľstvo prejdnalo termín konania nasledujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktorý bol schválený  na 1. marca 2019.  

 

Uznesením č. I./1/2019/A/h) obecné zastupiteľstvo schválilo termín konania nasledujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 1. marca 2019  
Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 



6 

 

K bodu 12: Rozpočtové opatrenia 

 Pracovníčka obecného úradu, p. Anna Olejníková, informovala obecné zastupiteľstvo 

o vykonaných rozpočtových opatreniach. Starosta obce na základe zákona 583/2004 §14 

o rozpočtových pravidlách vykonal rozpočtové opatrenia starostu obce v rámci kompetencií.    

 Prostriedky, ktoré sú z dotácií a grantov sú predpísané, je to prenesený výkon a tie sa 

automaticky pripisujú, sú účelovo určené, teda navýši sa príjem aj výdaj.   

 Starosta obce sa vyjadril k tvorbe a schvaľovaniu rozpočtu, že rozpočet sa schvaľuje na 

budúce obdobie v čase, keď obec nevie presne určiť aké finančné prostriedky dostane z dotácií 

v priebehu roka. Preto sa  robia zmeny aj priebežne, ale vždy s ohľadom na to, aby obec ostala 

v plusových číslach, čo sa nám doposiaľ darí. Je dobré, ak je vytvorená určitá rezerva. Starosta 

obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že bližšie a presnejšie informácie k ekonomickým 

ukazovateľom obce do 31. 12. 2018 budú predložené pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o rozpočtových 

opatreniach starostu obce.   

 

Uznesením č. I./1/2019/B/c) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia starostu obce vykonané do  21. 12. 2018 
Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 13: Prejednanie inventarizácie majetku obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o inventarizácii majetku 

obce a o jej priebehu, ktorú vykonávali aj poslanci obecného zastupiteľstva pri ukončení 

volebného obdobia 2014-2018.  Medzi sebou si rozdelili jednotlivé časti majetku, vytvorili tak 

čiastkové inventarizačné komisie a ústrednú inventarizačnú komisiu a fyzicky vykonali inventúru 

hmotného majetku. Ústrednej inventarizačnej komisii následne predložili výsledky čiastkových 

inventarizácií. Predsedom ústrednej inventarizačnej komisie bola Ing. Miroslava Rusnáková 

a členovia Mgr. Mária Sedláková a Anna Olejníková. Čiastkové inventarizačné komisie predložili 

materiály na návrhy na vyradenie majetku ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá zhodnotila, 

súhlasí a navrhuje vyradenie majetku zisteného inventúrou podľa návrhov na vyradenie majetku 

spracovaných čiastkovými inventarizačnými komisiami 

 Pani Anna Olejníková predložila poslancom súpis majetku, ktorý bol navrhnutý na 

vyradenie, konkrétne : 

- vyradenie majetku obce Olcnava vo výške 17 283,74 € (z toho 9 261,04 € - vyradenie osobného 

automobilu Škoda Felicia v obstarávacej cene), viď. príloha č. 1 

-  za rozpočtovú organizáciu majetok vo výške 12 442,29 €, viď. príloha č. 2 

 Hodnoty sú vyčíslené v obstarávacej cene, ide prevažne o veľa malých položiek, ktoré 

sú už odpísané alebo je nízka zostatková hodnota, majetok je nepoužiteľný alebo poškodený.  

Starosta obce vyzval obecné zastupiteľstvo, hlavne nových poslancov, aby si prešli po 

jednotlivých položkách vyradené položky majetku. 

 Obecné zastupiteľstvo prejednalo vyradenie majetku a následne vyradenie schválilo.  
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Uznesením č. I./1/2019/A/i) obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku 

v rozsahu navrhnutom čiastkovými inventarizačnými komisiami a schválené 

ústrednou inventarizačnou komisiou 
Hlasovanie:  

Za: Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

        Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 14: Informácie  starostu obce 

 Starosta obce informoval poslancov  obecného zastupiteľstva o verejných 

prejednávaniach chovu ošípaných na farme v Spišských Vlachoch spoločnosťou Agrovýkrm 

Spiš, s.r.o,   ktoré sa uskutočnili v Bystranoch, Spišských Vlachoch a Olcnave. Informoval o tom, 

že stanovisko obce je nemenné a že zásadne nesúhlasí s rozšírením chovu ošípaných 

z doterajších 8 000 kusov na 19 000 kusov, ktoré je nazývané zefektívnením prevádzky chovu 

ošípaných na farme Spišské Vlachy. Verejne poďakoval Jozefovi Salajovi za celkovú podporu 

a odborné stanoviská, ktoré spracováva a poskytuje obci pri argumentácii proti rozšíreniu chovu 

ošípaných. Starosta obce ďalej informoval o plánovaných pracovných stretnutiach dotknutých 

úradov, ktoré vydávajú stanoviská k rozšíreniu chovu ošípaných v hore uvedenej farme. 

 Starosta obce ďalej informoval o príprave plánu dopravného značenia v obci, 

o činnosti miestnej Únie žien, o prípravách na Memoriál Jozefa Krišandu, na ktorý tento rok 

príde aj pán farár Kuffa zo Žakoviec.  

 

K bodu  15: Interpelácie poslancov 

 Pán Štefan Rovder k plánu dopravného značenia navrhol obmedziť nosnosť mostov 

a prejazdu po miestnych komunikáciách do  12 ton. Tiež prosí apelovať na firmu Minerál, aby 

znížil prašnosť na ulici Hornádskej intenzívnejším polievaním cesty hlavne v letných mesiacoch. 

Požiadal pána poslanca M. Zahuranca, aby zabezpečil odvetvenie stromčeka v rohu pozemku na 

ulici Družstevná 1 - zvýšilo by to výhľad pri dávaní prednosti v jazde.  

Ing.Martin Rusnak sa informoval ohľadom zábradlia pod železničným mostom a diery 

v plote na cintoríne, ktorou obyvatelia obce prechádzajú na železničnú trať.  

Pán Marek Zahuranec žiada o povolenie preložiť bocianie hniezdo zo školského dvora k 

ústiu potoka Peklisko do rieky Hornád.  

 

K bodu 16: Pripomienky občanov  

 Pani Lýdia Žingorová predniesla obecnému zastupiteľstvu svoju sťažnosť vo veci 

kanalizačnej prípojky, konkrétne spôsob riešenia a komunikácie zo strany starostu obce 

a obecného úradu s obyvateľmi dotknutej časti obce – Raj. Nebol vytvorený dostatočný časový 

priestor na prípravu na strane obyvateľov. Nebola stotožnená s činnosťou obecného úradu, ktorý 

bez jej osobného požiadania doručil do jej listovej schránky prázdne tlačivo k vyplneniu ohľadom 

pripojenia sa na obecnú kanalizáciu, kde nesúhlasí s časťou, v ktorom ju stavebný úrad  zaväzuje 

k udržaniu v pôvodnom stave prekopaný obecný pozemok a cestu na dobu 2 rokov, ktorý aj 

odmietla podpísať.   

  Po nevybavení žiadosti o pripojenie sa odvolala na  okresný úrad, tí to posunuli na 

okresný úrad do Košíc, ktorý potvrdil, že stavebný úrad nekonal  správne. Preto očakávala zo 

strany starostu ospravedlnenie formou listu a vyjadrenie o ďalšom postupe, čo sa nestalo. 

Informovala obecné zastupiteľstvo, že opätovne jej bol doručený list, v ktorom ju stavebný úrad 

žiada  o doplnenie podkladov k realizácií kanalizačnej prípojky. 

 Starosta obce za stavebný úrad reagoval, že obec má právo zadať podmienky realizácie 

prípojky, za ktorých povolí drobnú stavbu umiestnenú na verejnom priestranstve a že aj 

v minulosti takto zaviazal obyvateľov obce, aby pri prekopávkach obecných pozemkov a 
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komunikácií sami dohliadali  na to, aby bol pozemok uvedený do pôvodného stavu. Ďalej uviedol, 

že všetkým obyvateľom obce sa to zdá samozrejmé,  že po výkopových prácach musia pozemok 

na verejnom priestranstve uviesť a udržiavať v pôvodnom stave po dobu, kým zemina neusadne,  

až na tento ojedinelý prípad. Uviedol, že túto záležitosť bude konzultovať s odborne spôsobilou 

osobou, ktorá v obci zastrešuje stavebný úrad a následne p. Žingorovej oznámi stanovisko. 

O slovo sa prihlásili pán Ján Kočík s manželkou pani Jozefínou Kočíkovou, ktorí 

predniesli novému obecnému zastupiteľstvu svoje pripomienky k realizovanej stavbe obecnej 

kanalizácie, konkrétne k uloženiu kanalizačného potrubia v mieste premostenia potoka v blízkosti 

ich pozemku. Tvrdia, že týmto umiestnením potrubia sa zdvihlo dno potoka, čo bude problémom 

pri prívalových dažďoch, ktoré už pred touto zmenou robili problém a vytápali ich rodinný dom. 

Žiadali starostu o zmenu, keďže im nebolo vyhovené riešili svoj problém oficiálnou sťažnosťou. 

Následne riešila tento problém aj stavebná komisia, ktorá zasadala niekoľkokrát. Na obecnom 

úrade sa konalo stretnutie štátneho stavebného úradu, kde boli prizvaní manželia Kočíkovci, 

stavebný dozor, starosta obce. Starosta obce konania nezúčastnil a stavebnému úradu doručil 

písomné ospravedlnenie o svojej neúčasti, ako aj všetky podklady súvisiace s realizáciou stavby, 

ktoré stavebný úrad požadoval. P. Kočíková požiadala starostu obce, aby predložil knihu jázd 

a hodnoverne preukázal, kde sa v danom čase zdržiaval.  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa u manželov Kočíkovcov informovali, ako chcú riešiť 

danú situáciu alebo aké riešenie by prijali. Načo dostali odpoveď, že nie sú dostatočne odborne 

spôsobilí, aby to vedeli posúdiť, žiadajú však, aby sa prestup cez potok riešil tak ako to je 

v projektovej dokumentácii z roku 1994 a to o cca 30 m ďalej. Starosta obce reagoval na 

realizáciu stavby a informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že pri realizácii stavby obec má 

všetky potrebné doklady právoplatné a zmenu tejto stavby plánoval riešiť po celkovej realizácii 

stavby ako zmenu stavby pred dokončením. To sa robí v praxi bežne po celkovej realizácii stavby, 

ktorú plánuje  ukončiť v roku 2019 (cca 300m uloženia  kanalizačného potrubia) a následne 

zrealizovať porealizačné zameranie geodetom. Ďalej uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením, že 

uložením kanalizačného potrubia cez potok by sa ohrozoval dom Kočíkovcov, nakoľko 

kanalizačné potrubie sa nachádza pod dnom potoka. Pri uložení  potrubia cez potok bol 

vybagrovaný vodopád (takzvaná čurpeľ), ktorá navyšovala dno potoka a ktorá ešte z dôvodu 

realizácie stavby v  novembri 2018 nebola uvedená do pôvodného stavu. Preto sa teraz 

obyvateľom opticky javí, že kanalizačné potrubie je tesne  pod  dnom potoka. Ďalej uviedol, že 

v budúcnosti plánuje spevnenie brehov potoka v tomto mieste po realizácií pokládky kanalizácie, 

čo zjavne zväčší koryto potoka oproti terajšiemu stavu. To sa dá aj potvrdiť reálne na tom istom 

potoku,  kde spevnenie brehov potoka bolo realizované v predošlých rokoch a nachádza sa 

v tesnej blízkosti  len cca 5metrov nad  uložením kanalizačného potrubia v potoku a tam evidentne  

prietok potoka bol rozšírený. 

Pán Ján Kočík informoval obecné zastupiteľstvo, že starosta obce mu nedoručil žiadnu 

zápisnicu zo stretnutia ktoré absolvoval spolu  s poslancami obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce informoval, že to nebolo zasadanie  obecného zastupiteľstva, ale stavebnej 

komisie a že za zápisnicu nezodpovedá on,  ale predseda stavebnej komisie. 

Ďalej p. Kočík informoval obecné zastupiteľstvo, že mu nebola predložená  právoplatná 

dokumentácia realizácie stavby.  

Starosta obce informoval, že tieto doklady manželia Kočíkovci mali k dispozícii a mohli 

do nich nahliadnuť na základe ich žiadosti. Ich žiadosti bolo vyhovené a v sále kultúrneho domu 

do týchto dokladov nahliadli a robili si dokumentáciu.  

Starosta obce oznámil, že tieto doklady predložil aj predsedovi stavebnej komisie p. M. 

Zahurancovi a vyzval ho na vyjadrenie sa k tomu. Pán M. Zahuranec informoval obecné 

zastupiteľstvo, že tieto podklady taktiež predložil p. Jánovi Kočíkovi k nahliadnutiu. 

Starosta obce ďalej uviedol, že bude postupovať v zmysle platnej legislatívy po zhotovení 

geometrického zamerania danej lokality v spolupráci so stavebnou komisiou.  

  Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie pripomienky občanov a odporučilo 

starostovi obce  riešiť tieto pripomienky formou písomných odpovedí.  
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K bodu 17: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie 

v Olcnave ktoré sa ukončilo o 22.30 hod. 

 

  V Olcnave   04. 02. 2019 

                          

                                               

Overovatelia zápisnice 

 

 

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

 

 

Marek Zahuranec ................................................ 

 

 

 

 

 

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


