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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,    

   konaného dňa 08. 03. 2019  o 18:00 hod 

 

 

  Prítomní:       Neprítomní:   

  Ing. Anna Motlíková   Jozef Olejník 

 Štefan Rovder    Ing. Jozef Pendrák  

 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. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2019 - 2021 

4. Prejednanie návrhu VZN o verejných vodovodoch a miestom poplatku za odber 

vody na území obce Olcnava 

5. Prejednanie návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchodoch 

a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Olcnava 

6. Prejednanie  návrhu Prílohy č. 1 k VZN č. 7/2009  

7. Vyúčtovanie  poskytnutej dotácie za rok 2018 – Futbalový klub Olcnava 

8. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 – Futbalový klub Olcnava  

9. Prejednanie  zmluvy o združení obcí dotknutých prevádzkou farmy ošípaných 

v Sp. Vlachoch 

10. Prejednanie prenájmu obecných budov športových činností (Centrum voľného 

času,  Futbalový klub) 

11. Prejednanie zásad odmeňovania poslancov 

12. Informácie starostu obce 

13. Interpelácie poslancov 

14. Pripomienky občanov   

15. Záver 
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 3. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo. 

 

Uznesením č. I./2/2019/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

 Za: Ing. Anna Motlíková, 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 bod:  

 

12. Činnosť stavebnej komisie 

 

Uznesením č. I./2/2019/A/b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod 12 a zároveň zmenu poradia prerokovania jednotlivých 

bodov 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, 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: Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák 

 

Zapisovateľku: Mgr. Svetlanu Šefčíkovú  

 

Uznesením č. I./2/2019/B/a) Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: 

 Ing. Anna Motlíková, p. Marek Zahuranec 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, 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: Prejednanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2019 – 2021 

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s hospodárením obce za rok 2018 

a zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2018. Následne starosta obce oboznámil obecné 

zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce Olcnava na roky 2019 – 2021. Starosta obce oznámil 
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poslancom OcZ, že do rozpočtu na rok 2019 je potrebné zahrnúť aj finančné prostriedky na 

spoluúčasť na financovanie projektu vo výške 20 % v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, 

kde obec Olcnava žiadala o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu 

kriminality. Obec Olcnava o túto dotáciu žiadala v dobe po zverejnení návrhu rozpočtu na roky 

2019 - 2021. Finančné prostriedky na túto spoluúčasť budú presunuté v rámci navrhovaných 

kapitálových výdavkov rozpočtu obce Olcnava.  

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Olcnave, Mgr. Mária Korfantová 

oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 – 2021, viazaním  

finančných prostriedkov ZŠ s MŠ a s činnosťou školy v roku 2018. 

 Celkovo bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Obec v zmysle zásad neuplatňuje 

program obce.  

 Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový, pretože vo výdavkoch bežného rozpočtu sa 

rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu alebo na 

základe osobitného predpisu nevyčerpaných v r. 2018; výška schodku takto zostaveného bežného 

rozpočtu nepresahuje v súlade s § 10 ods. 7 zákona sumu týchto nevyčerpaných prostriedkov.  

 Schodok kapitálového rozpočtu bude v súlade s § 10 ods. 7 zákona krytý zostatkami 

finančných prostriedkov obce z minulých rokov. 

 Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu  rozpočtu obce Olcnava na roky 

 2019 – 2021. Konštatoval, že stanovisko k návrhu rozpočtu obce bolo spracované na základe 

predloženého návrhu rozpočtu obce Olcnava. V rozpočte obce sú zahrnuté príjmy a výdavky 

Základnej školy s materskou školou Olcnava. Návrh viacročného rozpočtu obce Olcnava je 

zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Na základe v stanovisku uvedených skutočností odporučil 

obecnému zastupiteľstvu v Olcnave rozpočet na rok 2019 schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo rozpočet obce Olcnava na roky 2019 – 2021 jednohlasne  schválilo. Návrh 

rozpočtu na roky 2019 – 2021 je prílohou zápisnice.  

 

Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2019/C/a) zobralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2019 až 2021 
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Obecné  zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2019/A/c) schvaľuje rozpočet obce Olcnava na 

roky 2019 - 2021 
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č.  I/2/2019/A/d) účelové viazanie finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu a  správu budovy nasledovne:  

- MŠ – FK 09.1.1.1  KZ 41: 8 208,- Eur 

-  Š J – FK 09.6.0.1  KZ 41: 3 200,- Eur 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 4: Prejednanie návrhu VZN o verejných vodovodoch a miestom poplatku za odber 

vody na území obce Olcnava 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s nedostatku vody 

v obecnom vodovode súvisí so suchou zimou. Nedostatok vody v obecnom vodovode sa 

núdzovo rieši regulovanou dodávkou pitnej vody do domácností. Starosta obce predniesol návrh 

riešenia zásobovania pitnou vodou na základe zrealizovania prečerpávania vody čerpadlami 

k čomu je potrebné zrealizovať aj elektrickú prípojku v dĺžke cca 300 m. Starosta obce ďalej 

informoval, že Obecný vodovod je z dôvodu chýbajúcich vodojemov v skúšobnej prevádzke. 

  Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh VZN č. 1/2019, v ktorom je prevádzkovateľom 

verejného obecného vodovodu navrhnutá odborne spôsobilá spoločnosť GRANČ, s. r. o., ktorá 

bude kvartálne sprostredkovať rozbor vody a raz ročne veľký rozbor vody. Cena vody odobranej 

cez vodomer je pre obec Olcnava schválená na  0,36 € /1 m3.  

 Na podnet hlavného kontrolóra obce bolo v návrhu VZN č. 1/2019 vymenené 

pomenovanie „Krajský úrad“ za  pomenovanie „Okresný úrad v sídle kraja“.  

 Poslankyňa Ing. Rusnáková s informovala ohľadom nedostatku vody v súvislosti so 

zámerom obce zásobovať vodou aj obec Bystrany. 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o spracovanom projekte 

vodovodu z časti obce Belá.  

  Návrh VZN č.1/2019  je prílohou tejto zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/2/2019/A/e) schvaľuje VZN č. 1/2019 o verejných 

vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Olcnava 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 5: Prejednanie návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchodoch 

a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Olcnava 

 Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja 

v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Olcnava.  

 Návrh VZN vymedzuje základné pojmy, určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky 

služieb. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili VZN č. 2/2019. 

 Návrh VZN č. 2/2019  je prílohou tejto zápisnice. 
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Obecné  zastupiteľstvo unesením č. I./2/2019/A/f) schvaľuje VZN č. 2/2019 o pravidlách 

času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce 

Olcnava 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 6: Prejednanie  návrhu Prílohy č. 1 k VZN č. 7/2009  

 Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh prílohy č. 1 VZN č. 7 zo dňa  15. 12. 2009 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

Olcnava.  

 Obecné zastupiteľstvo Prílohu č. 1 k VZN č. 7 zo dňa 15. 12. 2009 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Olcnava jednohlasne 

schválilo. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./2/2019/A/g) schvaľuje  Prílohu č. 1 k VZN č. 7/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia Olcnava 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 7: Vyúčtovanie  poskytnutej dotácie za rok 2018 – Futbalový klub Olcnava 

  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie poskytnutej dotácie od obce 

Olcnava za rok 2018 Futbalovému klubu Olcnava, viď. príloha. Vyúčtovanie obsahuje príjmovú 

a výdavkovú časť. Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s jednotlivými položkami 

v príjmovej a výdavkovej časti a zobrali tieto skutočnosti na vedomie bez pripomienok.  

 Starosta obce ďalej informoval poslancov, že v roku 2018 bola poskytnutá dotácia vo 

výške 10 000 € na rekonštrukciu budovy športového klubu. Spoluúčasť vo výške 2 500 €  bola 

získaná  z nadácie Jozefa Salaja. Sumou 800 € prispel obecný úrad. Za finančné prostriedky 

z dotácie bola opravená strecha, zateplené stropy, zakúpené plastové dvere a infražiariče.  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./2/2019/C/b) berie na vedomie vyúčtovanie  

poskytnutej dotácie za rok 2018 – Futbalový klub Olcnava 

Hlasovanie:   

Za: Ing. Anna Motlíková, 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 žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 – Futbalový klub 

Olcnava  

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť FK Olcnava o poskytnutie 

dotácie na rok 2019 vo výške 8 800 € na financovanie výdavkov súvisiacich s pôsobením 

mužstiev futbalového klubu  krajskej a okresnej futbalovej súťaži, činnosťou stolnotenisového 

oddielu a činnosťou hokejového družstva.   

 Celková výška dotácie 8 800 € bude prerozdelená nasledovne:  

- 8 000 €  - futbalový klub,  

- 500 € - stolnotenisový oddiel,  

- 300 € - Hokejové družstvo Bieli tigri,  

  Po prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu a jednohlasne 

schválilo dotáciu  na rok 2019 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 8 800 €.  

 

Uznesením č. I./2/2019/A/h) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo žiadosť o 

poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 8 800 €  

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 9:  Prejednanie  zmluvy o združení obcí dotknutých prevádzkou farmy ošípaných 

v Sp. Vlachoch 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o konanom pracovnom stretnutí obce 

Olcnava, Hincovce, Spišský Hrušov, Bystrany a mesto Spišské Vlachy, na ktorom prejednali 

možnosť založenia združenia obcí dotknutých prevádzkou farmy ošípaných v Spišských 

Vlachoch. Založením združenia budú jednotlivé obce spoločne hájiť záujmy dotknutých obcí 

a dávať spoločné podnety v súvislosti s prevádzkou a chovom ošípaných na farme v Sp. 

Vlachoch.   

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podpísanie zmluvy o členstve v združení 

obcí dotknutých prevádzkou farmy ošípaných v Sp. Vlachoch.  

 

Uznesením č. I./2/2019/A/i) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schválilo podpísanie zmluvy 

o členstve v združení obcí dotknutých prevádzkou farmy ošípaných v Spišských Vlachoch  

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0  
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K bodu 10: Prejednanie prenájmu obecných budov športových činností (Centrum 

voľného času,  Futbalový klub) 

 Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu možnosť prenájmu majetku obce a to:  

a) budovy športového klubu v katastri obce Olcnava  LV č. 1  na parcele číslo KN C 350/2,  

b) budovy centra voľného času v katastri obce Olcnava LV č. 1  na parcele číslo KN C 1018/5, 

o prenájom ktorých prejavila záujem spoločnosť Olcznow, s.r.o. s podmienkou, že nájomca 

neobmedzí doterajšiu činnosť. 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo možnosti prenájmu a prijatými uzneseniami 

schválilo a splnomocnilo starostu obce na podpísanie zmluvy na prenájom vyššie uvedených 

budov na dobu určitú do 31.12.2019 s výškou mesačného nájmu 1 700 €. 

Uznesením č. I./2/2019/A/j) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje prenájom majetku 

obce a to: 

a) budovy športového klubu zapísanej v LV č. 1, parcelné číslo 350/2  

b) budovu centra voľného času zapísanej v LV č. 1, parcelné číslo 1018/5 

 na dobu určitú do 31.12.2019 s výškou mesačného prenájmu 1700 €  

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

   

Uznesením č. I./2/2019/D/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave splnomocňuje starostu obce 

na podpísanie zmluvy o prenájme majetku obce podľa uznesenia č. I./2/2019/A/j) 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 11: Prejednanie zásad odmeňovania poslancov 

 Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali a následne schválili odmeny poslancov 

obecného zastupiteľstva za výkon funkcie:  

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva z 15 €/zasadnutie na 25 €/zasadnutie, 

b) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva z 15 €/zasadnutie na 25 €/zasadnutie. 

 Evidenciu dochádzky na obecných akciách, na základe ktorej budú poslanci odmenení, 

bude viesť Ing. Miroslava Rusnáková.   
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Uznesením č. I./2/2019/A/k) obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu poslancom obecného 

zastupiteľstva za výkon funkcie: 

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 25 €/ zasadnutie 

b)  za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 25 €/ zasadnutie 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková, Marek      

       Zahuranec 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

K bodu 12: Činnosť stavebnej komisie 

 Pán Marek Zahuranec ako predseda stavebnej komisie predložil starostovi obce zápisnicu 

zo zasadnutia stavebnej komisie konaného dňa 01. 03. 2019. 

 Starosta obce navrhol stavebnej komisii pracovné stretnutie na ul. Osloboditeľov č. domu 

62, kde by boli prizvaní aj manželia Kočikovci ohľadom riešenia ich sťažnosti.  

 Starosta obce mal výhrady k navrhnutému riešeniu umiestnenia zberného dvora v časti 

obce Kamenná, z dôvodu problémového pripojenia sa na elektrickú sieť, nakoľko pripojenie 

križuje železničnú trať. 

 Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie je prílohou tejto zápisnice.   

 

K bodu 13: Informácie  starostu obce 
 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o dotáciu 

na kamerový systém v obci. Poslankyňa  Ing. Anna Motlíková sa zaujímala o plánované 

rozmiestnenie kamerového systému a chce, aby bola kamera umiestnená v miestnom parku 

nasmerovaná k plánovanému detskému ihrisku.  

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o plánovanej realizácii rozšírenia 

vodného zdroja a elektrickej prípojky k nemu, o pokračovaní v pokládke kanalizačného potrubia 

v časti obce Raj a pokládke kanalizačného a vodovodného potrubia na ul. Železničnej, ďalej 

informoval aj o pláne začiatku výmeny strešnej krytiny a zateplenia kultúrneho domu v mesiaci 

august.  

 Oboznámil obecné zastupiteľstvo o plánovanom posunutí začiatku realizácie projektu  - 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Olcnava, z dôvodu časovej tiesne na rok 

2020vzhľadom  na plánované hore uvedené investície. Oznámil poslancom obecného 

zastupiteľstva, že získané prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice , koré už má obec na 

účte sa môžu čerpať do 31. 12. 2022.  

 Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že na základe zákona 

 č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 25 ods. 7 určuje 

poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13 ods. 3 a  nie je dlhodobo 

uvoľnený zo zamestnania, určuje podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu mesačnú odmenu 

100 € s platnosťou od 1. apríla 2019. 

 

K bodu  14: Interpelácie poslancov 

  

Ing. Anna Motlíková  

K bodu 11 – zásady odmeňovania poslancov 

Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) je súčasťou kolektívneho orgánu obce - 

obecného zastupiteľstva. 

Podľa ustanovenia § 25 ods.5 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení (ďalej len zákon o 

obecnom zriadení) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru a 
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poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 

poslanca vznikli. Odmeňovanie poslancov sa musí realizovať na základe zásad odmeňovania 

poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo ( §11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom 

zriadení. Nejedná sa o jednorazovú odmenu, ale o náhradu výdavkov, ktoré súvisia s výkonom 

funkcie poslanca  vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie. 

 

K bodu 15: Pripomienky občanov  

 Pán Ján Pramuka oboznámil starostu obce a obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o 

odkúpenie obecného pozemku. Nakoľko  odkúpením predmetného pozemky by došlo 

k znemožneniu prístupu k obecnému pozemku, obecné zastupiteľstvo navrhlo zámenu jeho 

susedného pozemku za obecný pozemok. Pán Ján Pramuka si návrh poslancov obecného 

zastupiteľstva vypočul a nechal si čas na premyslenie. 

 

Ján Kočik a  Jozefína Kočiková – pripomienky občanov zaslané e-mailom 

 

Vážené dámy ,vážení páni 

Som tu znovu s manželkou, pretože chcem vyjadriť veľkú nespokojnosť s tým čo sa deje. 

1. otázka:   Chcem sa opýtať pani Ševčíkovej, ktorá robila zapisovateľku 

-podľa čoho a aké zdroje použila pri zostavení zápisnice zo zasadnutia 25.1. 2019 

-obsahuje iba čiastkové informácie ,je neúplná , neobjektívna. Prečítal som výsledok šetrenia  

štátneho stav.dohľadu. Prečo sa  táto  informácia  nenachádza v zápisnici. 

2. otázka:   Pýtam sa overovateľa  pána Zahuranca  ako prebehlo overenie zápisnice, je  

v poriadku, že  neobsahuje podstatnú časť našich otázok a odpovede na nich. V zápisnici sa 

uvádza len to, čo pánovi starostovi vyhovuje a neuškodí mu. To je známe aj z minulosti. 

3. otázka:   Pýtam sa pána starostu ešte raz :  Povedz,  prečo si sa nezúčastnil št. stavebného 

dohľadu? Prosím predlož relevantné dôkazy a dôvod neúčasti: 

-knihu jázd, prejdené km, cestovný príkaz, plnú moc za p. Palenčára, ktorého si taktiež 

ospravedlnil. 

4. otázka:   23. Októbra 2018 bola podaná naša  sťažnosť , do dnešného dňa  si nám 

neodpovedal. 

-vyzval ťa p .kontrolór, starosta nekonal, nedal odpoveď 

-porušil si zákon  a právomoci verejného činiteľa, pretože je to tvoja povinnosť odpovedať na 

sťažnosť občana 

5. otázka:   Žiadal som ťa zverejniť  zmluvy : so stavebným dozorom, so stavbyvedúcim  

-aké bolo finančné vyrovnanie s dotyčnými 

-prečo si  nezverejnil na stránke obce túto moju požiadavku? 

6. otázka:   Povedz mi kto je zodpovedný za zrealizovanú kanalizáciu , časť Raj- ulica 

Osloboditeľov, povedz meno. 

- stavebný dozor  p.Palenčár  vypracoval nepravdivé stanovisko týkajúce sa preklenutia potoka. 

Urobil som meranie: rúra je 235mm nad pôvodným dnom potoka, ak by bol dodržaný projekt 

rúra by bola 489mm po dnom potoka. Prečo sa nezrušilo toto stanovisko stavebného dozoru. 

Pán Palenčár vypracoval stanovisko vyhovujúce starostovi. 

7. otazka:  Pýtam sa Vás všetkých ,čo je vám známe za akých podmienok p. starosta používa 

súkromné auto na služobné účely .Je to jednoduché počítanie p. starosta dostal za jeden rok na 

prevádzku auta 4500eur krát 4 roky je to 18000 eur. Obec mohla mať nové auto s luxusným 

servisom. 

 



10 

 

A takto p. starosta nakladá s peniazmi obce. Na užívanie súkromného motorového vozidla mal 

uzatvorenú dohodu na Opel Vectra  10.5.2011 ,označená ako zmluva 17-Salaj.To je jediná 

dohoda 8 rokov stará. Dohoda, ktorá podľa zákona určuje starostovi ako má prevádzku auta 

dokladovať. Je to plytvanie s obecnými peniazmi. Pán starosta nech dokladuje 8 rokov 

prevádzky oboch  áut. 

8. otázka:  Pýtam sa p, kontrolóra obce , aby sa vyjadril s odstupom času k celej situácii. Prečo  

pán starosta neinformoval občana. 

Vyzval som osobne p.starostu, aby nepokračoval v prácach pokiaľ nemá právoplatné 

povolenie. Oznámil si mi spolu so stavby vedúcim :„ My si budeme kopať  ako my chceme .“ 

Takto jedná starosta s občanom. Pred naším domom si vyhodil odvodňovací žľab, ktorý si do 

dnes neosadil na pôvodné miesto. Takisto prosím o iný spôsob zabezpečenia zábradlia táto 

reťaz je nebezpečná v nočných hodinách pre peších.  

Tým, že pán starosta porušil projektovú dokumentáciu musí obec vynaložiť  extra finančné 

prostriedky na legalizáciu tejto nepovolenej stavby . Koľko to bude všetko stať? Prečo to 

neoznámil stavebnému úradu, prečo nepožiadal o zmenu stavby pred dokončením? Podľa §54 

stavebného zákona, táto žiadosť sa podáva ešte pred vykonaním prác samotných.  

Prosím pani zapisovateľku, aby zverejnila časť rozhodnutia okresného úradu SNV, odbor 

starostlivosti o životné prostredie zo 14.februára 2019 kde je jasne poukázané kto je vinníkom 

tejto kauzy. 

Rozhodnutie 

Na základe výsledkov vykonaného štátneho stavebného dohľadu na stavbe „Výstavba 

kanalizácie , vodovodu a ČOV, Olcnava “, časť realizovaná v roku 2018 – zriadenie verejnej 

kanalizácie na ul.Osloboditeľov v obci Olcnava a na základe predložených podkladov 

stavebníka  - Obec Olcnava , OÚ SNV OSŽP konštatoval, že zrealizované križovanie verejnej 

kanalizácie s Olcnavským potokom na ul.Osloboditeľov je zriadené v rozpore so schválenou 

projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Počas realizácie stavby bol vykonaný aj 

zásah do koryta vodného toku Olcnavského potoka, ktorý taktiež je v rozpore so schválenou 

projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Podľa §54 stavebného zákona: Stavby, ich 

zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia 

alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.  

 

Starosta obce reagoval, že stavba Olcnava – vodovod, kanalizácia a ČOV je realizovaná 

na základe právoplatného stavebného povolenia z roku 1994, kedy bola vyhotovená aj projektová 

dokumentácia. Uviedol, že pri tak rozsiahlej stavbe,  zmena stavby pred dokončením je bežným 

javom, pri ktorom sa zásadným spôsobom nemení funkčnosť, ani užívanie stavby. Uviedol,  že 

stavba bola realizovaná s ohľadom na najlepšie možné využitie brehov potoka k samospádovému 

využívaniu kanalizácie v budúcnosti. Uviedol, že pred pokládkou kanalizácie s p. Jozefom 

Olejníkom laserovým zameriavačom premerali spádové pomery možného uloženia 

kanalizačného potrubia pod hladinou potoka. Ďalej uviedol že tento stav, kedy je na povrchu 

potoka vidno časť kanalizačnej rúry je len  dočasný, nakoľko pri pokládke kanalizačného 

potrubia cez dno potoka bol vybagrovaný aj vodopád, ktorý ak sa uvedie do pôvodného stavu (o 

čo p. Kočík aj žiadal) tak kanalizačné potrubie bude uložené pod dnom potoka.   Ďalej uviedol, 

že na stavebnom konaní sa nezúčastnil, ale na predmetné prejednanie včas predložil všetky 

podklady a  písomne sa za svoju neúčasť ospravedlnil. Ohľadom stavebného dozoru uviedol, že 

stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá vydala svoje stanovisko. Na otázku využívania 

osobného automobilu starosta uviedol, že nákupná cena jeho automobilu bola 12 800 €. Po tri 

a pol roku využívania svojho automobilu na obecné účely na základe znaleckého posudku mu 

bola ponúknutá výkupná cena 3 400 €, pričom za posledný polrok dal na opravy svojho auta viac 

ako 2500 €. Uviedol, že súhlasí s návrhom p. Kočíkovej,  aby obec zakúpila auto.  

 

 

 



11 

 

K bodu 16: Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 3. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 23.30 hod. 

 

  V Olcnave   15. 03. 2019 

                          

                                               

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                    Jaroslav  S a l a j 

                                                                                                    starosta obce 

 


