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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 05. 12. 2019  o 18:00 hod 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

  Ing. Anna Motlíková 

  Jozef Olejník 

  Ing. Jozef Pendrák    

 Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák 

 Ing. Miroslava Rusnáková    

 Marek Zahuranec 

 Ing. František Stanislav  

   

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 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 

6. Prerokovanie vedenia kroniky obce 

7. Prerokovanie úpravy rozpočtu 

8. Prerokovanie zasielania SMS informačných správ obyvateľom obce  

9. Prerokovanie príprav Silvestrovského programu 

10. Informácie starostu obce 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver  

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 7. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./6/2019/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Zástupca starostu obce, Štefan Rovder, navrhol doplniť program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva o bod:  

 

10. Prerokovanie odmien poslancov, hlavného kontrolóra obce a platu starostu obce 

 

Uznesením č. I./6/2019/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod 10.  

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, 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: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák 

 

Zapisovateľku: Mgr. Svetlana Šefčíková 

 

Uznesením č. I./6/2019/B/a) Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: 

 Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, 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 č. 03/2019/ocz.  
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Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I./6/2019/C/a) berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti č. 03/2019/ocz 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, 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 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 Starosta obce otvoril diskusiu k bodu návrhu VZN obce Olcnava o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci obecného 

zastupiteľstva prerokovali predložený návrh a navrhli tieto zmeny: 

-  § 4 body a) - h): Sadzba dane sa oproti pôvodnému návrhu zvýši o 10 %,  

    t. j. z pôvodných 0,50 % zo základu dane na 0,55 %  zo základu dane 

- § 9 bod 1.: Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 35 € za jeden predajný automat 

na kalendárny rok, 

-  § 18 - 2. c)  - ruší sa stať:  

 - z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti (pozemná stavba) v obci Olcnava,  

   s trvalým pobytom mimo obce Olcnava  

 - žiadosť o uplatnenie úľavy na poplatku za KO + potvrdenie od príslušného  

   obecného alebo mestského úradu o zaplatení poplatku za dané zdaňovacie  

   obdobie v inej obci/meste 

 Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednomyseľne zhodli na prerokovaných zmenách a 

pristúpili  k hlasovaniu, v ktorom návrh a prerokované zmeny jednohlasne schválili.  

 

Uznesením č. I./6/2019/A/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 5: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 

  Starosta obce, Jaroslav Salaj, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so správou 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre školský rok  2018/2019. Táto 

správa je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo správu jednohlasne schválilo.  
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Uznesením č. I./6/2019/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 6: Prerokovanie vedenia kroniky obce 

 Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť  

Mgr. Juliany Krokusovej, kronikárky obce Olcnava, na prerokovanie. Zároveň vyzval poslancov, 

aby sa v prípade záujmu pridali a boli nápomocní kronikárke, resp. ak by mal niekto z obyvateľov 

obce záujem o spoluprácu pri tvorbe kroniky, nech sa prihlásia na obecnom úrade. Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Juliany Krokusovej a hlasovaním schválili zvýšenie 

odmeny na 5 €/ 1 strana v kronike.  

 

Uznesením č. I./6/2019/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo odmenu kronikára 

na 5 €/ 1 strana v kronike  

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 7: Prerokovanie úpravy rozpočtu  

  Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019, 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 úpravy finančných 

prostriedkov v časti bežných výdavkov a v úprave rozpočtu týkajúcej sa kapitálových výdavkov 

v súvislosti s realizáciou časti projektu: „Olcnava – Vodovod, kanalizácia a ČOV“. Návrh na 

zmenu rozpočtu obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 10/2019 je prílohou zápisnice. 

 

Uznesením č. I./6/2019/A/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 10/2019  

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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 Starosta obce, Jaroslav Salaj, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva  

o vykonanom rozpočtovom opatrení starostu obce č. 9/2019 vykonané v období 11/2019. 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 je prílohou zápisnice.  

 

Uznesením č. I./6/2019/C/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie vykonané 

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2019  vykonané v období 11/2019 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 8: Prerokovanie zasielania SMS informačných správ obyvateľom obce 

 Starosta obce na podnet pracovníkov obecného úradu a občanov využívajúcich službu 

prijímania SMS hlásení obecného rozhlasu nechal vypracovať ponuku a rozpočet riešenia, ktoré 

by vyhovovalo požiadavkám. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vypracovanú 

ponuku 2 variant riešenia. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali možné riešenia a poverili 

starostu obce zadaním objednávky na vytvorenie aplikácie na hromadné zasielanie SMS správ 

v celkovej sume 1 536 Eur. 

 

Uznesením č. I./6/2019/D/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave poveruje starostu obce, 

Jaroslava Salaja, zadaním objednávky na vytvorenie aplikácie na hromadné zasielanie SMS 

správ 

 

Hlasovanie: 

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 9:  Prerokovanie príprav Silvestrovského programu 

 

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

„Silvester“. Zároveň vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k programu 

a ďalším organizačným záležitostiam. V otvorenej diskusii sa zhodli, že obecný ohňostroj sa bude 

konať o 18:00 hod. a  rozdelili si úlohy k organizácii akcie.  
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K bodu 10: Prerokovanie odmien poslancov, hlavného kontrolóra obce a platu starostu obce 

 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo odmeňovanie poslancov a rozhodlo, že za každú 

účasť na obecnom zastupiteľstve a komisii bude vyplatené po 25 € a ostatné naplánované 

financie sa rozdelia na základe odpracovaných hodín podľa predloženej evidencie.  

 

Uznesením č. I./6/2019/A/g) Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeňovanie poslancov 

obecného zastupiteľstva  vo výške 25 €/zastupiteľstvo a účasť na komisii, ostatné finančné 

prostriedky sa rozdelia na základe evidencie odpracovaných hodín 

 

Hlasovanie:  

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 Starosta obce a obecné zastupiteľstvo prerokovali činnosť hlavného kontrolóra obce a za 

prácu počas roka 2019 mu schválili ročnú odmenu vo výške 350 €.  

 

Uznesením č. I./6/2019/A/h) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo ročnú odmenu 

hlavnému  kontrolórovi obce Olcnava za rok  2019 vo výške 350 € vyplatenú vo výplate  

za mesiac november 2019 

 

Hlasovanie: 

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

  

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo celoročnú prácu starostu obce a nakoľko starosta obce 

poberal základnú mzdu schválilo celoročné navýšenie platu starostu obce Olcnava o 10 % 

k základnému platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest s platnosťou pre rok  2020.  

 

Uznesením č. I./6/2019/A/i) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo  celoročné navýšenie 

platu starostu obce Olcnava, Jaroslavovi Salajovi,  o 10 % k základnému platu v zmysle 

zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest s platnosťou pre rok  2020 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, 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 11: Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že:  

 na obecnom pozemku pri vodnom zdroji je ukončený vrt studne v hĺbke 38 m, 

hydrogeológ vykonal skúšku a vypracováva geologický posudok. V posledných dňoch sa 

realizovala elektrifikácia studne a jej prepojenie s vodným zdrojom,  

 realizuje sa aj oplotenie obecného pozemku, na ktorom je vyvŕtaná obecná studňa,  

 bola ukončená pokládka kanalizačného a vodovodného potrubia na ulici Železničnej 

v dĺžke 360 m  od pána Martina Sakmára po pána Lesniaka, priebežne sa bude pokračovať 

oprava  cesty po výkopových prácach, 

 vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a čerpanie dovoleniek pracovníkov obecnej Olcznow 

s.r.o., plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu sa posunie na začiatok 

roka 2020.    

 

Uznesením č. I./6/2019/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie informácie 

starostu obce 

 

Hlasovanie: 

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

      Ing. Miroslava Rusnáková, Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 12: Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Anna Motlíková, navrhla zakúpenie 

kovovej konštrukcie vianočného stromčeka. Zástupca starostu, p. Štefan Rovder,  navrhol 

umiestniť veľký vianočný nápis  cez stĺpy nad cestu.  

 Starosta obce informoval, že priebežne už neráta s opravou starých vianočných svietiacich 

výzdob a že má v pláne postupne zakupovať nové vianočné ozdoby. 

 Pán poslanec Ing. Martin Rusnák sa na podnet občanov zaujímal o možnostiach rozšírenia 

posilňovne v priestoroch základnej školy, keďže majú záujem zakúpiť nové posilňovacie 

zariadenia. Starosta obce informoval poslancov, že garáž ako jediný možný priestor na rozšírenie 

posilňovne je momentálne využívaný. Je tam uskladnená kosačka futbalového klubu a náradie 

obecného úradu. Reálnu možnosť v poskytnutí priestoru starosta obce vidí po realizácii svojich 

vlastných úložných priestorov futbalovým klubom.  
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K bodu 13: Záver 

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

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 21:45 hod. 

 

V Olcnave   17. 12. 2019 

                          

Zapísala: Mgr. Svetlana Šefčíková       

    

 

Overovatelia zápisnice 

 

Jozef Olejník                                 .............................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 


