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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 27. 09. 2019  o 18:00 hod 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

  Ing. František Stanislav   Ing. Anna Motlíková 

  Ing. Jozef Pendrák   Jozef Olejník 

 Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková    

 Marec Zahuranec 

  

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

4. Prerokovanie návrhu VZN o tvorbe, ochrane, údržbe verejnej zelene 

a udržiavaní čistoty v obci 

5. Prerokovanie úpravy rozpočtu 

6. Prerokovanie o určení školského obvodu 

7. Žiadosť o finančnú podporu 

8. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie v súvislosti s riešením stavebných 

pozemkov  

9. Informácie starostu obce 

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver  

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 6. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./5/2019/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, Jaroslav Salaj, navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

o body:  

9. Prerokovanie zverenia správy majetku ZŠ s MŠ 

10. Prerokovanie nájmu dopravného prostriedku 

11. Pripomienky občanov 

12. Prerokovanie spojenej výročnej správy obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2018 

13. Prerokovanie príprav akcie „Posedenie s dôchodcami“ 

 

Uznesením č. I./5/2019/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o body 9. - 13.  

 

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. Martin Rusnák, Štefan Rovder 

 

Zapisovateľku: Mgr. Svetlana Šefčíková 

 

Uznesením č. I./5/2019/B/a) Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: 

 Ing. Miroslava Rusnáková, Ing. Jozef Pendrák 

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 výsledkoch kontrolnej činnosti 

 Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Františkovi Stanislavovi, 

ktorý informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledkoch kontrolnej činnosti. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu  o výsledkoch kontrolnej činnosti.   
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Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I/5/2019/C/a) berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti č. 02/2019/ocz 

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4: Prerokovanie návrhu VZN o tvorbe, ochrane, údržbe verejnej zelene  

 a udržiavaní čistoty v obci  

 Starosta obce otvoril diskusiu k bodu návrhu VZN o tvorbe, ochrane, údržbe verejnej 

zelene a udržiavaní čistoty v obci. Po prerokovaní predloženého návrhu pristúpilo obecné 

zastupiteľstvo k hlasovaniu, v ktorom návrh jednohlasne schválili.  

 

Uznesením č. I./5/2019/A/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie o tvorbe, ochrane, údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty v obci 

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: Prerokovanie úpravy rozpočtu 

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 8/2019, 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 zníženia finančných 

prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktoré sú v úprave rozpočtu navrhované na zvýšenie 

kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou časti projektu. Návrh na zmenu rozpočtu obce 

Olcnava rozpočtovým opatrením č. 8/2019 je prílohou zápisnice.  

 

Uznesením č. I./5/2019/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 8/2019 

 

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o vykonaných 

rozpočtových opatreniach starostu obce. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.  
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Uznesením č. I./5/2019/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia starostu obce vykonané v období od 20. 06. 2019 do 31. 08. 2019, č. 3. - 7./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 6: Prerokovanie o určení školského obvodu 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval poslancov obecného zastupiteľstva v Olcnave 

o žiadosi mesta Spišské Vlachy o určenie školského obvodu základných škôl, do ktorého by mala 

byť zaradená aj obec Olcnava. Podklady k prerokovaniu tohto bodu tvoria prílohu zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zaradenie obce Olcnava do školského obvodu 

Základnej školy Komenského 6, Spišské Vlachy. Pán Marek Zahuranec nehlasoval z dôvodu 

dočasnej neprítomnosti.  

 

Uznesením č. I./5/2019/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo zaradenie obce 

Olcnava do školského obvodu základnej školy Komenského 6, Spišské Vlachy  

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: Marek Zahuranec 

 

Uznesením č. I./5/2019/D/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave poverilo starostu obce na 

podanie žiadosti o prijatie obce Olcnava do školského obvodu Základnej školy 

Komenského 6, Spišské Vlachy  

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: Marek Zahuranec 

 

K bodu 7: Žiadosť o finančnú podporu  

  Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o finančnú podporu 

pre Viktóriu Kokoruďovú, ktorá je hráčkou prvej bowlingovej ligy. Poslanci obecného 

zastupiteľstva sa po prerokovaní žiadosti rozhodli postupovať rovnako ako pri obdobnej žiadosti 

predloženej v minulosti.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili účelové poskytnutie finančných prostriedkov 

vo výške 150 EUR na nákup športového oblečenia a športových potrieb pre Viktóriu Kokoruďovú 

s tým, že na nakúpenom tovare bude propagovaná obec Olcnava s vyznačením zástavy a erbu 

obce. 
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Uznesením č. I./5/2019/A/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje účelové poskytnutie 

finančných prostriedkov na nákup športového oblečenia a športových potrieb označených 

zástavou a erbom obce vo výške 150 EUR.  

Hlasovanie: 

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 8: Prerokovanie činnosti stavebnej komisie v súvislosti s riešením  stavebných  

 pozemkov 

 Starosta obce vyzval predsedu stavebnej komisie ako aj prítomných členov stavebnej 

komisie, aby ho informovali o krokoch, ktoré stavebná komisia vykonala v súvislosti so 

stavebnými pozemkami. Pán Ing. Martin Rusnák predložil zoznam parciel a ich vlastníkov. 

V ďalšom kroku stavebná komisia plánuje pripraviť pozvánku na stretnutie vlastníkov.  

 

K bodu 9:  Zverenie správy majetku ZŠ s MŠ Olcnava 

 

  Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o odporúčaní audítora obce zveriť majetok 

obce do správy Základnej škole s materskou školou v Olcnave. Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo aký majetok chce zveriť do správy majetku ZŠ s MŠ. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce na prípravu zmluvy o zverení 

majetku obce do správy ZŠ s MŠ Olcnava.    

 

Uznesením č. I./5/2019/D/b) Obecné zastupiteľstvo v poveruje starostu obce na prípravu 

zmluvy o zverení majetku obce Olcnava do správy ZŠ s MŠ Olcnava 

Hlasovanie: 

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 10: Prerokovanie nájmu dopravného prostriedku 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe podpísania 

nájomnej zmluvy osobného dopravného prostriedku medzi obcou Olcnava ako nájomcom a 

prenajímateľom OLCZNOW s.r.o. pre účely obce Olcnava. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

a schválilo prenájom osobného dopravného prostriedku na základe evidencie prejazdených 

kilometrov pre účely obce Olcnava.  

 Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesení schválilo a splnomocnilo starostu obce na 

podpísanie zmluvy na prenájom osobného dopravného prostriedku od OLCZNOW s.r.o. 

v zmysle platných predpisov. 
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Uznesením č. I./5/2019/A/g) Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom dopravného 

prostriedku od OLCZNOW s.r.o.  pre potreby obce v zmysle platných predpisov  

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesením č. I./5/2019/E/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave splnomocňuje starostu obce na 

podpísanie zmluvy o prenájme dopravného prostriedku podľa uznesenia č. I./5/2019/A/g) 

Hlasovanie: 

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 11: Pripomienky občanov 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, udelil slovo p. Martinovi Sakmárovi, ktorý prišiel z dôvodu 

plánovaných výkopových prác na uliciach Železničná a Osloboditeľov, teda v blízkosti jeho 

bydliska a pozemku. Pán Sakmár vyjadril veľké obavy o svoj majetok – nový plot a garáž  

z dôvodu plánovaného výkopu ryhy na strane cesty pri  jeho  plote. Obáva  sa, že  krajnica  šírky 

40 cm nepodrží celý svah a ten sa zosype na jeho plot. Ďalší problém vidí v elektrickom stĺpe, 

ktorý je výrazne naklonený a aj napriek tomu, že to nahlásil VSE nič sa s tým nedeje. Ak sa ešte 

výkopovými prácami naruší, môže spadnúť priamo na garáž. Pán Martin Sakmár žiada, aby sa 

výkopové práce realizovali stredom cesty a nie na strane priľahlej k jeho pozemku.  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že okrajom cesty je uložený 

zabezpečovací kábel železníc a šírka výkopu mu neumožňuje presúvať výkop, aj s ohľadom na 

uloženie výkopovej zeminy. Ďalej uviedol, že výkopové práce budú realizované pod dohľadom  

stavebného dozoru – Ing. Palenčára, ktorý je v rodinnom zväzku s rodinou p. Martina Sakmára, 

takže ak by sa pri výkopových prácach vyskytlo podozrenie poškodenia ich majetku, práce budú 

pozastavené.  

 

K bodu 12: Prerokovanie výročnej spojenej správy obce Olcnava za konsolidovaný  

 celok za rok 2018 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Spojenú výročnú správu obce Olcnava 

za konsolidovaný celok za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto správu na vedomie. 

Výročná správa obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2018 tvorí prílohu zápisnice. 
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Uznesením č. I./5/2019/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie Spojenú 

výročnú správu obce Olcnava za rok 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: Prerokovanie príprav akcie „ Posedenie s dôchodcami“ 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, otvoril diskusiu k bodu prerokovanie príprav akcie 

„Posedenie s dôchodcami“. Zároveň vyzval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, aby 

sa vyjadrili k termínu plánovanej akcie, programu a ďalším organizačným náležitostiam. 

V otvorenej diskusii sa dohodli a poverili starostu obce organizačným zabezpečením 

pripravovanej akcie.  

 

K bodu 14: Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že:  

 v budúcom týždni sa začne vŕtať studňa na obecnom pozemku pri vodnom zdroji, 

ktorej realizácia bola konzultovaná a riešená s  hydogeológm, zrealizuje aj projekt 

geologickej úlohy, 

 spoločnosť OLCZNOW, s.r.o. zakúpila na lízing automobil značky Citroën 

Berlingo, 8 – miestne 

 zúčtovanie akcie „Deň obce“ – náklady na guláš 633,82 EUR, kultúrne vystúpenia 

spolu  2 000 EUR, ďalšie náklady 529,60 EUR, celkové náklady spolu 3113,42 EUR, 

príjem v šenku vo výške 449,55 EUR,  

 v deň konania obecného zastupiteľstva mu bolo oznámené čistočné schválenie projektu 

„Kamerový systém“ vo výške 5 000 EUR,  na ktorý obec žiadala 25 000 EUR,  

 prebieha jednanie ohľadom financovania a podpory pri budovaní obecného vodojemu,  

 je potrebné stretnutie s predstavenstvom Urbárskej spoločnosti Olcnava ohľadom 

určenia  cyklistickej trasy smerom do obce Vítkovce a Spišského Hrušova. 

 

Uznesením č. I./5/2019/C/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

Hlasovanie: 

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

      Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 15: Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Marek Zahuranec sa zaujímal ako pokračuje obec pri riešení dopravnej 

situácie v časti obce „Palenčareň“. Starosta obce informoval poslancov, že dopravné zrkadlo je 

už zakúpené, rovnako aj dopravné značenie a v blízkom čase bude značenie osadené.   
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 Zástupca starostu, p. Štefan Rovder, informoval starostu obce o poruche na verejnom 

osvetlení pri moste, zároveň prosí o prípravu potrebnú k odstráneniu poruchy. 

 

K bodu 16: Záver 

 Starosta obce odpovedal na otázky poslancov,  poďakoval všetkým za účasť a ukončil 

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 23.00 hod. 

 

V Olcnave   15. 10. 2019 

                          

Zapísala: Mgr. Svetlana Šefčíková       

    

 

Overovatelia zápisnice 

 

Štefan Rovder                              .............................................. 

 

 

Ing. Martin Rusnák                      .............................................. 

 

 

 

 

 

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


