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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 05. 06. 2019  o 18:00 hod 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

  Ing. Anna Motlíková   Ing. Miroslava Rusnáková 

  Jozef Olejník 

  Ing. Jozef Pendrák    

 Štefan Rovder     

 Ing. Martin Rusnák    

 Marec Zahuranec 

 Ing. František Stanislav 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie rokovacieho poriadku 

4. Pripomienky občanov 

5. Prejednanie akcií PVS 

6. Prejednanie  VZN o čistote a verejnom poriadku  

7. Prejednanie programu Dňa obce (vystúpenie speváka) 

8. Prejednanie žiadosti p. Dany Jánošovej  

9. Prejednanie  úpravy rozpočtu 

10. Správa z vykonaných kontrol 

11. Informácie starostu obce 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver  

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 4. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 
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Uznesením č. I./3/2019/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,   

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Starosta obce, Jaroslav Salaj, navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

o bod:  

6. Prejednanie úpravy výšky stravného školskej jedálne ZŠ s MŠ Olcnava 

 

 

Uznesením č. I./3/2019/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod 6  

Hlasovanie:  

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

       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. Anna Motlíková, Jozef Olejník 

 

Zapisovateľku: Mgr. Svetlana Šefčíková 

 

 

Uznesením č. I./3/2019/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,   

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenie týkajúce sa vyhlásenia 

verejnej obchodnej súťaže o odpredaji akcií PVS nebolo doposiaľ naplnené a vzhľadom na 

prebiehajúci protest prokuratúry proti tomuto uzneseniu je nevyhnutné prerokovať ďalší postup. 

Zároveň oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že žiadosť o zápis členov dozornej rady do 

obchodného registra je podaný.  
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K bodu 3: Prejednanie rokovacieho poriadku 

 Starosta obce predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh dodatku  

č. 1  rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v jeho plnom znení. Tento návrh poslanci 

prerokovali a navrhli ho doplniť.  

 Hlavný kontrolór obce Olcnava, p. Ing. František Stanislav, odporúča prepracovať 

a aktualizovať celý rokovací poriadok. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie 

pripomienky hlavného kontrolóra obce.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dodatok č. 1 Rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva v Olcnave.  

 Návrh dodatku č. 1 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Olcnave je prílohou 

tejto zápisnice.  

 

Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I/3/2019/A/c) schvaľuje dodatok č. 1 rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva v Olcnave  
Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák,   

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 4: Pripomienky občanov 

 Pripomienky občanov p. Kočika a p. Kočikovej zaslané e-mailom v tomto doslovnom 

znení bez žiadnych zmien obsahu ani jazykovej korektúry vykonanej zapisovateľkou:  

 

Na ustanovujúcom zastupiteľstve si poslanci  schválili raz   mesačne  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  Ako je možné, že   p. starosta  nedodržiava termíny, urobil  zastupiteľstvo po 

troch mesiacoch.  

Pán starosta odpovedal na naše otázky nepravdivo a zavadzajúco .My sme nemohli vyjadriť  

nesúhlas s jeho klamstvami. Preto reagujeme na zápisnicu napísanú dňa 8.3.2019 písomnou 

formou. 

1. otázka: Pýtam sa pani Ševčíkovej, kto jej poskytol informácie ohľadom p.Jozefa Olejníka 

, ktoré uviedla  v zápisnici z obecného zastupiteľstva konaného 8.3. 2019.Táto informácia ani 

neodznela na obecnom zastupiteľstve.  V zápisnici sa má uviesť len to, čo bolo prerokované na 

obecnom zastupiteľstve .Boli sme na ňom, Prosím, aby sa zverejnilo kto p .Sevčíkovej túto 

informáciu dal..  

    -je to nepravdivá informácia  ,zapisovateľke mohol dať iba p. starosta/táto informácia odznela 

na  starej  stavebnej komisii 23.10. 2018/ tam nebola zapisovateľka pani Ševčíková prítomná. 

Tu je dôkaz ako starosta  robí cenzúru, klame a zapisovateľke prikazuje čo má dať do zápisnice. 

Porušuje  zákon  a zneužíva právomoc  verejného činiteľa.  Zo zastupiteľstva je zvukový  

záznam , nech sa preverí  táto sporná vec. Už v minulosti boli sťažnosti, že zápisnice sú 

nepravdivé, aj my sme nato už poukázali.  

2. otázka: Povedz  prečo si sa nezúčastnil št. stavebného dohľadu-  p. starosta odpovedal-   v 

tento deň som si robil  svoje  pracovné povinnosti v obci. 

Vážení poslanci počúvajte postupne ako sám sa pán starosta  sám  usvedčil, že klame. Na našu 

otázku: Kde si bol ,že si sa nezúčastnil št. stavebného dohľadu. V deň konania nám jeho 

pracovníčka Mária Sedláková  povedala, pán starosta sa nemôže zúčastniť št. stavebného 

dohľadu má neodkladné povinnosti mimo obce. Štátny dohľad sa konal o 10.00 hod. v 

kultúrnom  dome Olcnava .Sedeli sme pri prázdnom stole .Prečo nepripravil všetky podklady, 
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prečo ho nezastúpil jeho zástupca .Na OÚ životného prostredia poslal pani Korenkovej 

ospravedlnenie že má neodkladné dôležite jednanie. Ospravedlnil aj pána Palenčára, ktorý ani 

nemal pozvanie na tento št. dohľad. Na konaní mal byť stavbyvedúci pán M. Salaj ,ktorý nemá 

vzdelanie na výkon tejto funkcie. Pritom mal p. starosta  dva týždne dopredu pozvánku. Nám 

prvýkrát na obecnom zastupiteľstve 25.1.2019 odpovedal,  nepamätám sa  kde som bol. Vám 

poslancom povedal ,neviem či náhodou som nemal dovolenku. Druhý krát na obecnom 

zastupiteľstve sme ho vyzvali, aby predložil knihu jázd , cestovný príkaz,  kde bol. Zrazu 

odpovedal, bol som  v obci, robil som si pracovné povinnosti nebol som mimo obce .Tu vidíte 

jeho klamstvá. Jeho auto v tento deň nebolo ani na jednej ulici v obci.. Dva krát som prešiel celú 

Olcnavu v tento deň. Vedeli sme, že raz jeho klamstvo vyjde na povrch. Aj v tomto prípade sa 

potvrdilo, že lož má krátke nohy. Aké iné povinnosti si mal keď  št. stavebný dohľad bola v ten 

deň jediná a najdôležitejšia  pracovná povinnosť? Veď v tento deň, podľa jeho tvrdení neopustil 

obec.  To sú fakty. Môžete všetko prekontrolovať. Tu  vidíte ako sa účelovo vyhol konaniu 

pretože nemal pripravené požadované podklady pre št . stavebný dohľad .Je to postup hodný  

starostu ,môže vôbec vykonávať túto funkciu? 

3. otázka   23. októbra  2018  bola podaná písomná sťažnosť p. starosta -Neodpovedal. 

Zákon ukladá do 30 dní dať písomnú odpoveď.  Už prešlo vyše 7 mesiacov. Pýtam sa pán 

kontrolór porušil pán starosta zákon, keď nedal občanovi na písomnú sťažnosť odpoveď. 

4.otázka Zverejňovanie zmlúv stavby vedúceho a stavebného dohľadu    p. starosta 

odpovedal:- ukážem poslancom zmluvy. Ukázal vám pani poslanci? Dodnes nie sú na stránke 

zverejnené . Ani táto otázka nebola zverejnená v zápisnici. 

5.otázka Povedz kto je zodpovedný  zrealizovanú kanalizáciu p. starosta odpovedal-  Ja som 

konateľom s.r.o. Olcznow , ja zodpovedám za všetky práce. Jeho odpoveď v zápisnici uvedená 

nie je .Ako je to možné pani Šefčíková? Prosíme ,aby sa to uviedlo v zápisnici. 

6.otázka  prevádzka  motorového vozidla. Na obecnom zastupiteľstve konané 8.3. 2019  p 

.starosta rozviedol ,koľko ho stalo auto ,koľko vynaložil na opravy ,aká je nízka zostatková 

hodnota .Toto nás nezaujíma. My chceme vedieť ako nakladal s nemalými finančnými 

prostriedkami čerpanými na prevádzku týchto aut počas obdobia ôsmych rokov .Ak nepredloží 

dôkazy ako boli využité obecné peniaze na prevádzku týchto áut, dovoľujem si vysloviť 

podozrenie ,že došlo k defraudácii týchto finančných prostriedkov . 

Pán kontrolór chcem sa spýtať na vašu kontrolnú činnosť . Aké kroky a opatrenia ste vykonal 

voči  p. starostovi, ktorý opakovane porušuje zákon a právomoc verejného činiteľa? Celá táto 

situácia trvá už vyše pol roka  a vy nič nerobíte. To je výsledok vašej kontroly ? Vy 

nevykonávate kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami? Vy ste objektívny a spravodlivý 

človek? Veril som vám , ale vy ste jeho pravá ruka v jeho klamstvách , to sa nedá ospravedlniť. 

Páni poslanci vy pánovi kontrolórovi určujete plán jeho činnosti.  Preto pán kontrolór si dovolím 

vyjadriť  svoju pochybnosť a nespokojnosť s vaším konaním. Preto by ste mali zvážiť ďalšie 

pôsobenie ako kontrolór  v našej obci. Očakávam z vašej strany ukončenie pracovného pomeru.  

Otázky predložené zo zastupiteľstva konaného dňa 5.6.2019 

Otázka: - NOVÉ AUTO:  P. starosta 8 rokov čakal na návrh , p. Kočikovej  , aby si obec 

zakúpila auto. Do týždňa auto bolo kúpené a splnil jej návrh. Páni poslanci prerokovali  ste 

výšku limitu ,za ktorý si obec  má zakúpiť auto ?Bolo to v uznesení?  Prečo auto nie je 

garážované, obec má pritom  garáže. Do práce sa vyvážaš na obecnom aute. Pán starosta, auto 

sa má využívať na služobné účely.  Auto by malo byť označené „OBEC OLCNAVA‘‘.  Ako je 

možné ,že otec p .starostu sa prevážal v obecnom aute?  

  Otázka:  K LEGALIZÁCII KANALIZÁCIE 

Zaver šetrenia štátneho stavebného dohľadu je ,že vinníkom je p .starosta .OÚ  ŽP SNV, vyzval 

p starostu ,aby zjednal nápravu a určil mu podmienky .Na všetko dostal 90 dni.                                                                                                       

18. mája uplynulo 90 dní. Pán starosta mal predložiť nové doklady o stavbe kanalizácie ,aby sa 

mohla tato čierna stavba legalizovať. 

20. mája sme boli  za p. starostom ,aby nám ukázal všetky doklady požadované od OÚ 

životného prostredia SNV. Jeho odpoveď: nemám nič. On si opätovne požiadal OÚ živ. 
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prostredia  o predlženie lehoty o ďalších 90 dní. Povedal ,že p. geodet  ing .Peter Steiner mu 

robí výškové zameranie. P. geodet bol robiť zameranie 8. mája   a p. starosta mal odovzdať 

všetky doklady 18. mája .  

Pýtam sa čo robil p. starosta od 18.  februára?  Pán Zahuranec  sa opýtal  na poslednom 

zastupiteľstve, ako to bude riešiť .Odpoveď p. starostu, je to bežná vec ,odovzdá doklady a je to 

vyriešené. Vidíš ,že to nie je bežná vec.  

     Aby mohol žiadať o predlženie, musí mať veľmi vážny dôvod. Oklamal aj OÚ živ. prostredia 

.Na základe tohto klamstva mu predlžili lehotu do 18.8. 2019 ,pani Korenková neskúmala 

opodstatnenie tejto výhovorky ,pritom regulácia potoka v tomto mieste bola vykonaná 

začiatkom 60-tych rokov,  a odvtedy sa nič nemenilo, tak ako mohol potok zaniknúť .Zneužil 

pána geodeta na svoj boj pomsty voči nám.   

Prečo s.r.o  Olcznow nerobí práce v obci ? Bežné práce vykonával napr. P.Michalko , firma 

Joga dôchodca  p. Marian Salaj so synom.  Keď sa opýtam nejakú informáciu od poslancov, 

nevedia nič lebo p. starosta o všetkom rozhoduje sám.  Urobil si eseročku pre seba, toto 

potreboval.  Toto nie je eseročka pre obec. p. starosta sa správa ako súkromný vlastník tejto 

firmy. Navrhujem s.r.o.zrušiť úplne ,pretože žiadna faktúra  tejto firmy ešte nebola  zverejnená 

.Taktiež  nie je žiadny prehľad čo sa deje s finančnými prostriedkami obce. 

Pán Marián Salaj v deň Eurovolieb si napúšťal bazén z obecného hydrantu dokonca použil 

vybavenie z nového hasičského auta .Aká  náhoda ,v ten deň nebola voda na ulici Jarnej .Robí to 

opakovane už tretí rok . 

 29. mája v pracovnej dobe   bol p. starosta pri bagrovaní na svojom pozemku. Odpad si vyvážal 

pod priečinok. Kto ti dal na to povolenie?  

- pani poslanci, oznámil  Vám pán starosta ,že je vyšetrovaný pre podozrenie zo spáchania 

trestného činu. 

-p .kontrolór  ,ako je možné, že sa niečo také stalo, nie ste aj Vy za to zodpovedný? 

 

 Na základe audio – záznamu dopĺňame vyjadrenie p. Jána Kočika : 

- ja by som navrhol úplne zrušiť túto eseročku, nech v obci sa vykonávajú práce na základe 

výberových konaní, nech tu robia legálne firmy, ktoré majú na to oprávnenie a nie taká eseročka, 

kde zbytok z úradu práce sú autorizovaní pokladači potrubia a za to tak aj vyzerajú tie šachty aj 

celá pokládka potrubia. 

 

 

 Starosta obce, p. Jaroslav Salaj, sa  k pripomienkam občanov vyjadril nasledovne:  

- nie je to pravda, že som vyšetrovaný zo spáchania trestného činu. Bývalí zamestnanci 

obecného úradu boli vypovedať na polícii, ohľadom vývozu zeminy z výkopu v obci pri 

realizovaní pokládky kanalizácie v časti obce Raj a zemina sa vyvážala vedľa poľnej cesty 

do lesa Háj. Ohľadom toho  som vypovedal minulého roku asi v mesiaci november 

a vysvetlil som, že je to príprava podkladu cesty na budúcu komasáciu , ktorá by sa mala 

realizovať v našej obci. K tomuto už len dodávam, že vlastníci dotknutých pozemkov 

k svojím pozemkom nemajú žiadnu prístupovú cestu a realizáciou tejto cesty sa im tento 

prístup umožní,   

- na písomnú sťažnosť p. Kočika a p. Kočikovej starosta obce neodpovedal, nakoľko 

ohľadom tejto sťažnosti prebiehajú konania, na ktorých sa manželia Kočikovci aj osobne 

zúčastňujú, čiže jej riešenie prebieha,  

- starosta obce sa nezúčastnil štátneho stavebného dozoru a pred jeho konaním dodal všetky 

požadované podklady a za svoju neúčasť sa dopredu ospravedlnil,  
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- o predĺženie termínu ďalšieho konania požiadal z dôvodu závažného zistenia, že časť 

obecného potoka, ktorý ako vodnú plochu eviduje obec na svojom liste vlastníctva podľa 

geometrického zamerania susedného pozemku akoby zanikla. Pre obec je to neprípustné, 

lebo reálne potok existuje a z dôvodu prešetrenia týchto skutočností požiadal o predĺženie 

termínu nasledujúceho pracovného stretnutia,  

- výkopové práce pred domom na pozemku starostu obce boli realizované v trvaní jednej 

hodiny firmou JOGA a  starosta sa pri nich zdržal cca 15 minút a za prácu na svojom 

pozemku aj zaplatil. Vývoz zeminy bol dohodnutý s predsedom Urbárskej spoločnosti p. 

Zahurancom na pozemok, kde sa bežne zemina z obce vyváža. Starosta obce ďalej 

uviedol, že on ako starosta obce nemá pracovný čas pevne určený,  

- o čerpaní vody do bazéna starosta nemal žiadne informácie a tie si overí,  

- detské ihrisko – vzhľadom na výber jednotlivých komponentov do výšky 1 metra 

dopadovej plochy nebolo potrebné ich osadenie špecializovanou firmou za zvýšené 

náklady. Preliezky sú certifikované, za dodávateľa p. Kapraň osobne dohliadol na ich 

osadenie a svojpomocné osadenie prvkov stálo 600 EUR, pričom firma by to osadila za 

1200 EUR + DPH, teda obec ušetrila 840 EUR,  

- na otázku, že pracovníci OLCZNOW s.r.o. sú zbytok z úradu práce starosta obce  

odpovedal , že ďakuje všetkým pracovníkom, ktorí v obci pracovali, lebo vytvorili v obci 

hodnoty a spýtal sa p. Kočika, či aj on sa považuje za ,,zbytok z úradu práce“,  keďže aj 

on sám bol evidovaný na úrade práce?!,   

- obecné auto – auto nepatrí obci, ale OLCZNOW s.r.o., ktorá dosiahla v minulom období 

veľmi dobré výsledky a z dôvodu zníženia základu dane auto zakúpila, aby náklady 

súvisiace s jeho prevádzkou hradila spoločnosť a nie obec. Starosta obce ho využíva ako 

konateľ spoločnosti. Jeho nákup bol konzultovaný nie s poslancami obecného 

zastupiteľstva, ale s dozornou radou. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že jeho 

otec nikdy neriadil toto motorové vozidlo a vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav 

uvažuje o odpredaji aj svojho vlastného vozidla,  

- plán kontrolnej činnosti HKO schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva a nie  

p. Kočiková,  

 

Hlavný kontrolór obce, Ing. František Stanislav, sa vyjadril, že: 

 kontrola sa vykonáva na základe plánu kontrolnej činnosti,  

 plán kontrolnej činnosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo,  

 správy z vykonaných kontrol pravidelne predkladá obecnému zastupiteľstvu,  

 kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 je naplánovaná ako bod č. 3 plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 1. polroku 2019.  

 

 

 Hlavný kontrolór obce navrhol manželom Kočikovcom, aby formou písomnej žiadosti 

adresovanej na obecný úrad požiadali o sprístupnenie a nahliadnutie do podkladov, pretože 

obecný úrad musí mať lehotu na prípravu týchto materiálov. Následne obecný úrad písomne 

upovedomí manželov Kočikovcov, že spisový materiál  je pripravený k nahliadnutiu. Ing. Anna 

Motlíková doplnila, že v zmysle daňového poriadku môžu túto žiadosť podať aj ústne do 

zápisnice, ktorú s nimi spíšu zamestnanci obecného úradu.  
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 Pán poslanec Jozef Olejník sa vyjadril k zameraniu dna potoka, na ktoré má oprávnenie  

aj napriek tomu, že v súčasnosti už nevykonáva činnosť ako SZČO. Zameranie bolo uskutočnené 

ešte pred začatím výkopových prác na ulici Osloboditeľov a kanalizačné potrubie podľa tohto 

zamerania v pôvodnom koryte bolo pod dnom potoka .  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/3/2019/C/a) berie na vedomie pripomienky občanov 

Hlasovanie:   

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 5: Prejednanie akcií PVS 

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o dvoch protestoch 

prokurátora, z ktorých bol prokuratúrou jeden protest späť vzatý. Druhý  protest  prokurátora bol 

podaný proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Olcnava č. 3/2018/E/10, keďže obec vo 

svojich zásadách o hospodárení a nakladaní s majetkom obce (VZN č. 10/2011) nemá v § 27  

schválenú špecifickú úpravu nakladania s cennými papiermi v zmysle možnej úpravy danej 

prostredníctvom § 9 ods. 1 písm. d) zákona o majetku obcí. Obecné zastupiteľstvo protest 

prerokovalo a požiadalo starostu obce o zaslanie odpovede prokurátorovi na jeho protest. Ďalej 

poverilo starostu obce na prerokovanie danej veci s právnikom z dôvodu podrobného oboznámenia 

sa so zákonom potrebného na  prijatie konečného rozhodnutia v tejto veci.  

 

 

Obecné  zastupiteľstvo unesením č. I./3/2019/D/a) poveruje starostu obce k zaslaniu 

odpovede prokurátorovi na jeho protest  značky Pd24/19/8810-8 a zároveň k prerokovaniu  

protestu značky Pd24/19/8810-8 s právnikom k zaujatiu stanoviska 

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 6: Prejednanie úpravy výšky stravného školskej jedálne ZŠ s MŠ Olcnava 

 Starosta obce udelil slovo riaditeľke ZŠ s MŠ p. Mgr. Márii Korfantovej, ktorá predniesla 

žiadosť ZŠ s MŠ Olcnava a vedúca školskej jedálne p. Prapotníková informovala poslancov 

obecného zastupiteľstva o nových finančných pásmach pre školské stravovanie určené 

Ministerstvom školstva SR s platnosťou od 1. septembra 2019. Zároveň navrhla úpravu stravného 

na výšku stanovenú prvým finančným pásmom zhodne pre materskú aj základnú školu. Pán 

poslanec Jozef Olejník navrhol zostatok finančných prostriedkov z dotácie na stravu využiť opäť 

na stravu.  

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie predloženú žiadosť o úpravu 

stravného. Obec v zmysle požiadavky pripraví návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia.  



8 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./3/2019/C/b) berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ 

Olcnava o úprave stravného v školskej jedálni 

Hlasovanie:   

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

K bodu 7: VZN o čistote a verejnom poriadku 

  Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o VZN o verejnom poriadku a stručne 

zhrnul predložený návrh VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku. Hlavný kontrolór obce upozornil 

na novelizácie zákonov citovaných v predloženom návrhu a odporučil návrh VZN dopracovať.  

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 3/2019 a jeho schválenie posúvajú na 

ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

K bodu 8: Prejednanie programu Dňa obce (vystúpenie speváka)   

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o došlej ponuke na vystúpenie speváka 

Maroša Banga v rámci „Dňa obce“. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie 

ponuku speváka, avšak vzhľadom na rozsah schváleného programu hlasovaním prijali uznesenie, 

ktorým jednohlasne schválili pôvodný program akcie „Deň obce“ bez ďalšieho rozšírenia 

účinkujúcich. 

 

Uznesením č. I./3/2019/A/d) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo pôvodný program 

akcie „Deň obce“ v roku 2019 bez ďalšieho rozšírenia účinkujúcich 

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9:  Prejednanie  žiadosti p. Dany Jánošovej 

 

  Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o predloženej žiadosti p. Dany 

Jánošovej o finančnú podporu pre jej syna Daniela, ktorý bol na základe výsledkov v bowlingu 

nominovaný na Majstrovstvá Európy juniorov 2019 vo Viedni. V diskusii poslanci prejavili vôľu 

podporiť športovca, avšak hlavný kontrolór obce upozornil, že nemáme VZN ani zákon, ktorý by 

obci umožňoval dotovať fyzické osoby.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili účelové poskytnutie finančných 

prostriedkov vo výške 150 EUR na nákup športového oblečenia a športových potrieb pre Daniela 

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

a erbu obce.  
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Uznesením č. I./3/2019/A/e) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje poskytnutie 

finančných prostriedkov na nákup športového oblečenia a športových potrieb označených 

zástavou a erbom obce vo výške 150 EUR.  
Za: Ing. Anna Motlíková, Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák,   

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 10: Prejednanie úpravy rozpočtu 

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019, 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 navýšenia 

finančných prostriedkov v časti príjmy, a to príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 16 500 EUR 

za prenájom pozemkov na základe dodatku č. 2 k zmluve o užívaní verejných komunikácií zo dňa 

16. 3. 2012 od spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., ktoré sú v úprave rozpočtu vo výdajovej 

časti navrhované v súvislosti s realizáciou časti projektu: „Olcnava - vodovod, kanalizácia 

a ČOV“. Návrh na zmenu rozpočtu obce Olcnava rozpočtovým opatrením č. 2/2019 je prílohou 

zápisnice.  

 

Uznesením č. I./3/2019/A/f) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 2/2019 

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

   

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

rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2019, týkajúceho sa úpravy rozpočtu ZŠ  a to finančných 

prostriedkov preneseného výkonu.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019  je prílohou zápisnice.  

 

Uznesením č. I./3/2019/C/c) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave berie na vedomie vykonané 

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2019 

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 11: Správa z vykonaných kontrol 

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

obce, ktorý stručne informoval obecné zastupiteľstvo o správe o výsledkoch kontrolnej činnosti 

č. 01/2019/ocz. Poslanci obecného zastupiteľstva zobralo na vedomie správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti č. 01/2019/ocz. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti je prílohou tejto 

zápisnice.  
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Uznesením č. I./3/2019/C/d) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti č. 01/2019/ocz.  

Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 12: Informácie starostu obce 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o získaní nového hasičského auta 

a o dokončení  osadenia detského ihriska v miestnom parku, ktoré osádzal p. Marián Salaj starší. 

Plánuje sa rozmiestnenie nových lavičiek v parku v blízkosti detského ihriska.   

 V blízkej dobe sa  plánuje pokračovať s pokládkou kanalizácie v časti obce Raj od č. domu 

43 k Branislavovi Skalskému, ďalej sa bude pokračovať na ulici Železničnej. Ďalej informoval 

o slabšej výdatnosti jedného prameňa pre obecný vodovod. Pramene postačujú na zásobovanie 

obce, no na odstránení poruchy  sa bude pracovať.  

 Starosta obce tiež informoval poslancov OcZ o jednaniach o rozšírení kultúrneho domu a 

predložil poslancom OZ spracovanú projektovú dokumentáciu.  

Nakoniec informoval, že Futbalový klub Olcnava pripravuje slávnosť pri príležitosti 60. 

výročia založenia klubu. Vedenie FK požiadalo starostu obce o súčinnosť a príspevok na poháre 

s logom  FK a pomoc pri ich zabezpečení.   

 

Uznesením č. I./3/2019/C/e) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie 

starostu obce  
Hlasovanie:  

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

       Marek Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0   

 

K bodu  13: Interpelácie poslancov 

   Poslanci obecného zastupiteľstva p. Ing. Jozef Pendrák a p. Marek Zahuranec upozornili 

na problém túlavých psov v katastri obce Olcnava patriacich do katastra obce Bystrany. 

 Poslankyňa p. Ing. Miroslava Rusnáková prostredníctvom správy podala interpeláciu 

ohľadom nedostatku pitnej vody v obecnom vodovode dňa 25. 05. 2019  v neskorých večerných 

hodinách na ulici Jarnej.  

 Pani Ing. Anna Motlíková interpelovala:  

- kultúrny dom – bude kapacitne vyhovovať v prípade rozšírenia KD kuchyňa a WC, kto 

bude realizovať projekt rekonštrukcie strechy a zateplenia,  

- detské ihrisko – zásadne proti tomu ako bolo ihrisko realizované z bezpečnostných 

dôvodov,  

- nedostatok vody vo večer dňa 25. 05. 2019 - v pondelok bola konfrontovaná 

nespokojnými občanmi, že p. Marián Salaj si s novými hadicami z nového požiarnického 

auta priamo z hydrantu napustil bazén. Trvá na tom, aby p. Mariánovi Salajovi bola 

vystavená faktúra za spotrebu pitnej vody z obecného vodovodu, ktorou si naplnil 

súkromný bazén v takej výške, ktorá zodpovedá objemu bazéna,  
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- sťažnosť manželov Kočikovcov – požiadala starostu obce a obecný úrad o nápravu 

neriešenej sťažnosti formou odpovede.  

 Poslanec obecného zastupiteľstva p. Ing. Jozef Pendrák sa informoval, ako sa bude 

realizovať prepojenie kanalizačného potrubia – ul. Železničná a ul. Osloboditeľov, konkrétne 

v časti okolo č. domu Osloboditeľov 84, z obavy, že narušením pôdy sa môže znehodnotiť 

zrekonštruovaný plot p. Sakmára a zároveň z obavy, že na opačnej strane cesty sú umiestnené 

inžinierske siete Železničnej spoločnosti Slovensko. Pán Ing. Pendrák sa  ponúkol, že ohľadom 

vytýčenia sietí osloví p. Geletu. Tiež požiadal o označenie nového auta spoločnosti OLCZNOW 

s.r.o..  

 Ing. Martin Rusnák požiadal o zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti na 30 km/h na 

ulici Novej z dôvodu bezpečnosti detí. Pán Marek Zahuranec predniesol návrh na  podanie 

žiadosti o zníženie rýchlosti na 30 km/h a umiestnenie značiek zákazu státia na ulici Lúčnej 

v časti obce Palenčareň hlavne v rizikovom zúženom úseku hlavnej cesty.  

  Poslanec Marek Zahuranec  požiadal starostu obce o spoluprácu Urbárskej spoločnosti 

a obce Olcnava pri odstraňovaní nahromadených odpadkov v časti obce Belá.   

 

 

K bodu 14: Záver 

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

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

 

  V Olcnave   14. 06. 2019 

                          

                                               

Overovatelia zápisnice 

 

 

Ing. Anna Motlíková        .............................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


