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Kronikárka               – PaedDr. Zlatica Kožárová. 

Narodená                 - 16. 8. 1971 v Krompachoch. 

Povolanie                 - pedagóg. 
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1.   Obec a jej samospráva 

 

Počet  obyvateľov obce  Olcnava  k  1. 1. 2017   - 1 047. (518 – mužov, 529 žien) 

Olcnava sa nachádza na úpätí Slovenského Rudohoria a je súčasťou Volovských 

vrchov, v okrese Spišská Nová Ves – Košický kraj. Naša dedinka je situovaná v 

kopcovitom prostredí, neďaleko Národného parku Slovenský Raj (nachádza sa 

približne 25km východne). Veľa neprebádaných krás však nájdete aj v priľahlom 

okolí našej obce. Asi 15 km severne od obce sa nachádzajú tri historicky cenné 

kultúrne pamiatky a to: Spišský hrad, ktorý je najväčším hradom v strednej 

Európe, Spišská Kapitula - sídlo spišského biskupa, obe v Spišskom 

Podhradí a kostol sv. Ducha v Žehre, v ktorom sú cenné nástenné fresky z 13 stor. V 

tesnej blízkosti Spišského hradu sa nachádza aj národná prírodná 

rezervácia Dreveník, vyznačujúca sa travertínovým horninovým 

zložením. Najstaršia písomná zmienka o našej obci sa podľa Vlastivedného slovníka 

obcí na Slovensku zachovala z roku 1312.  

 

Samospráva obce: 

Starosta  obce         – Jaroslav  Salaj. 

Zástupca  starostu   – PaedDr. Zlatica Kožárová. 

Poslanci                   - Miroslav Gardošík, Michal  Kaščák,  PaedDr. Zlatica Kožárová, 

Bc. Juliana Krokusová, Ján  Olejník,  Jozef  Olejník, Ing. Miroslava Rusnáková. 

 

Zamestnanci  Obecného úradu v Olcnave: 

Anna  Olejníková                  – účtovník  obce. 

Ing. Mária  Polláková            – mzdy, personalistika a evidencia obyvateľstva. 

Ing. František Stanislav        – hlavný  kontrolór v obci. 

 

 

http://www.spisskyhrad.sk/
http://www.kapitula.sk/www/
http://www.new.spisskepodhradie.sk/
http://www.new.spisskepodhradie.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/zehra/zehra.html
http://sk.tixik.com/drevenik-2356636.htm
http://www.olcnava.sk/mail.html
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Od 15.6. 2016 - materská  dovolenka - Ing. Mária  Polláková. 

- 20.6.2016 - nástup p. Valéria  Gardošíková - zástup počas materskej  

dovolenky  Ing. Márii Pollákovej. 

- 18.8.2017 Mgr. Mária  Sedláková - prac pomer na 7,5  hodiny  denne - 

administratívna  činnosť. 

 

Ostatní  zamestnanci  Obecného  úradu v Olcnave :  

Od 1.5.2017 uzatvorili prac. pomer na projekt -  § 54. 

- Milan Olejník 

- Filip Fľak 

- Ján  Horváth 

- Ján Tulej 

- Dávid  Žiga 

- Mgr. Mária Gašparová. 

 

 

2. Štátna správa 

Voľby   do samosprávnych krajov 

V sobotu 4. novembra 2017 sa konali na území  Slovenskej  republiky  voľby do 

zastupiteľstiev jednotlivých samosprávnych krajov na Slovensku a tiež ich predsedov 

-  županov. 

V Olcnave bola  volebná okrsková  komisia pre voľby do Košického samosprávneho 

v tomto  zložení : 

1. Mgr. Mária Babiková,  Beharovce 9 – za Šport do Košíc a na Východ.  

2. Ladislav Fľak, Osloboditeľov 66, Olcnava – za Šanca. 

3. Lesia Kožárová, Jarná 23, Olcnava - za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. 

4. Linda Kožárová, Jarná 23, Olcnava - za SMER – sociálna demokracia. 

5. Denisa Olejníková, Matejovce nad Hornádom 137 - za SME RODINA –  Boris 

Kollár. 

7. Peter Rendeš, Vajanského 22, Spišské Vlachy – za  Slovenská národná strana. 
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Volebné  miestnosti boli v daný deň na celom území  Slovenskej republiky  otvorené 

pre voličov v čase od 7,00 hodiny  do 22,00 hodiny.  

V Olcnave  bola  nasledovná  štatistika:  

Počet  voličov  zapísaných v zozname voličov                                                      - 824. 

Počet  voličov, ktorí  sa zúčastnili na hlasovaní                                                    - 206.  

Počet  voličov, ktorí  odovzdali obálku                                                                  – 206. 

Počet platných hlasovacích  lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva   – 203.  

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho 

kraja                                                                                                                      - 195.                               

  

Výsledky volieb obce Olcnava pre voľby do zastupiteľstva 

Košického samosprávneho kraja, konaných 4.11.2017 

(Zverejnená prvá pätica kandidátov ) 

Počet hlasov, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov 

politickej strany 

- 120 hlasov - Marián Hojstrič, MUDr., 45, lekár, chirurg, Krompachy, nezávislý 

kandidát. 

- 78 hlasov - Iveta Rušinová, Ing., 58, primátorka, Krompachy, SMER - sociálna 

demokracia. 

- 73 hlasov - Lea Grečková, Mgr., 57, zástupkyňa primátora, Spišská Nová Ves, 

SMER - sociálna demokracia. 

- 66 hlasov - Ján Volný, PhDr., PhD., 64, primátor, Spišská Nová Ves, SMER - 

sociálna demokracia. 

- 55 hlasov - Pavol Bečarik, Ing., 58, prednosta, Spišská Nová Ves, Slovenská 

národná strana. 
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Výsledky volieb obce Olcnava pre voľby Predsedu Košického 

samosprávneho kraja, konaných dňa 4.11.2017 

 

Počet hlasov, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov 

politickej strany 

- 89 hlasov - Richard Raši, MUDr., PhD., MPH, 46, primátor, Košice - Barca, 

SMER - sociálna demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség 

Pártja, Strana zelených Slovenska, STAROSTOVIA  A  NEZÁVISLÍ  

KANDIDÁTI . 

- 59 hlasov - Rastislav Trnka, Ing., 33, projektový manažér, Košice - Staré 

Mesto, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 

a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, ŠANCA. 

- 11 hlasov - Štefan Surmánek, PhDr., CSc., 64, SZČO, Košice - Sever, Kotleba 

- Ľudová strana Naše Slovensko. 

- 8 hlasov - Róbert Bačinský, 51, súkromný podnikateľ, Košice - Juh, nezávislý 

kandidát. 

- 8 hlasov - Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing., 56, ekonómka, Košice - Nad jazerom, 

Slovenská národná strana. 

Voľby  sa  v Olcnave konali v obecnej sále kultúrneho  domu. Bol  určený  jeden  

okrsok  a prebehli v pokojnom duchu a bez akýchkoľvek  incidentov. 

Počasie  bolo jesenné, zrána  hmla a mierny mrazík, neskôr aj slniečko a denná 

teplota sa pohybovala okolo 8 stupňov Celzia.  
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3.  Výstavba  a zmeny  charakteru obce 

V  tomto   kalendárnom  roku  sme  v  obci  Olcnava  urobili  tieto  práce :  

- Pravidelná  úprava a starostlivosť o čistotu obce , kosenie, výsadba  kvetín, 

čistenie, upratovanie snehu .... 

- Pokračovanie a dokončenie rekonštrukčných prác v sále kultúrneho domu : 

strierky, nové okná, podlahové kúrenie, pokládka dlažby, maľovanie, zakúpenie 

nových lustrov.  

- Oplotenie časti za kultúrnym  domom pre tkzv. skládku odpadu, inštalácia  

bránky pri kultúrnom dome. 

- Dokončenie prác na miestnom klzisku. 

- Betónovanie a úprava  časti cesty cez Háj. 

- Pokládka  dlažby na schodoch pri vstupe do sakristie.  

- Kanalizácia časti na Ulici  Zelenej.  

- Regulácia dažďovej  vody na Ulici  Družstevnej. 

- Rekonštrukcia v šatni rozhodcov na futbalovom ihrisku, vybudovanie 

sprchovacieho kúta. 

- 12.11.2017 - Pokládka  asfaltu na Ulici  Jarnej , Zelenej, Hornádskej  

- Prekopanie cesty popod železničný most na Ulici Osloboditeľov za účelom  

usadenia kanalizácie 

4. Školstvo 

Rok 2017 

- 13 žiakov nám odišlo do 5.ročníka na základné školy do Sp. Vlách. 

Zmeny v priebehu školského roka: 

Žiačka 2. ročníka, Vanesa Platková, odišla k 1.9.2017 na ZŠ Hutnícka  16, SNV 

z dôvodu presťahovania sa matky, vrátila sa naspäť na našu školu 10.10.2017. 

Žiačka 3. Ročníka, Adriana Holubová, odišla na ZŠ do Iliašoviec, z dôvodu 

presťahovania sa matky k svojim rodičom. 

Stav k 15.9.2017: 39 žiakov ZŠ 
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1.a 3. ročník: 16 žiakov 

2. ročník: 13 žiakov 

4.ročník: 10 žiakov /z toho dvaja integrovaní/ 

Počet detí v MŠ k 15.9.2017: 35 

Zamestnanci školy: 

Po MD sa k 1.2.2017 vrátila Mgr. Eva Kuperová, učiteľka v MŠ. 

Rekonštrukčné práce v tomto školskom roku:  

- Oprava schodov vo vnútorných priestoroch školy 

- Oprava sporáka v školskej jedálni 

- Výmena polámanej strešnej krytiny 

- Oprava zamákajúcej steny v telocvični 

- Výmena plávajúcej podlahy v zborovni 

- Výmena krytov na neónovom osvetlení v zborovni a riaditeľni 

Nákup: 

- Vodojem 

- Kolotoč, ktorý je umiestnený na detskom ihrisku 

- Odrazový mostík na telesnú výchovu 

- Šatníky v MŠ 

- Dávkovač chlóru 

- Rytmická súprava na hudobnú výchovu 

- Stavebnice a hračky do ŠKD a MŠ 

- Chladnička do ŠJ 

Zriaďovateľ finančne prispel na tieto akcie: 

- Doprava na športovú olympiádu 

- Balíček na Mikuláša pre deti ZŠ a MŠ 

- Balíček na MDD pre deti ZŠ a MŠ 

- Sférické kino 
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5. Kultúra  

Ples  športovcov  - 14.1.2017 

 

Naši  futbalisti a ich  manželky  či priateľky a hostia  sa opäť  zabávali  na  už  

tradičnom  plese  športovcov,  ktorého  sa zúčastnilo  asi  tak  60  hostí. 

Na  plese  hrala  Ľudová hudba Matúša Ondruša. 

Hlavným  kuchárom  bol  pán Ladislav Valigura zo Spišskej Novej Vsi a pomocníkmi  

pani  Božena  Bukátová a pani Eva  Salajová. Ako  čašníčky  sa  prezentovali  Linda  

Kožárová a  Mária  Sedláková.  

Tombola  pozostávala  z  32 cien. Predalo sa asi 400 tombolových  lístkov.  Hlavnou  

cenou  bol asi  televízny  prijímač, ktorý  si  vylosovali  novomaželia  Pendrákoví.  

Sponzori  tpmboly boli : 

A.G.E.S. s.r.o., Olcnava 

Obec Olcnava 

Demolex s. r.o., Eduard Weisser, Čečejovce 

Kaderníctvo Marilyn - Mirka Kulová, Sp. Nová Ves 

Drogéria Štefan Rybár, Spišské Vlachy 

COOP Jednota, Olcnava 

Aranžérsky salón, Renáta Škarupová, Smižany 

Firma Pollák, Plyn – Voda – Kúrenie 

3Fin, Prešov 

Jaroslav Mikolaj, Spišský Hrušov 

Dom krmív, Spišská Nová Ves 

Kvety – Darčeky, Spišské Vlachy 

Železiarstvo, Milan Lacko, Sp. Vlachy 

Kvetinové štúdio LUADA, Adriana Smiková, Sp. Vlachy 

Pizza u Bleska, Spišské Vlachy 

Pohostinstvo JOGA, Olcnava 

Kozmetika Afrodita, Dagmar Ondovová, Krompachy 

Bar Nemo, Domaňovce 

Dexter Prešov, s. r. o., Prešov 

P. Mihoková Martina, Liptovský Mikuláš 
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Alko Mix, p. František Šebest, Spišské Vlachy 

Potraviny Anton Kohler, Olcnava 

LUKA Elektro, Sp. Vlachy. 

Aj  keď  organizácia  takéhoto  plesu  určite nie je jednoduchá  záležitosť,  

výsledný  efekt  a spokojnosť  hostí určite  za to  stojí.  

 

Školský ples – 7. ročník 

Školský ples v Olcnave sa konal 3.2.2017. Bol to už 7.ročník a zúčastnilo sa ho 110 

hostí. Hlavní usporiadatelia, riaditeľka a pedagogickí zamestnanci školy, sa rozhodli 

usporiadať ples v čase polročných prázdnin, v piatok.  

Nemalú zásluhu na úspechu tohto plesu majú aj rodičia, ktorí sa vo veľkom počte 

plesu zúčastnili, pomáhali pri výzdobe KD a oslovovaní sponzorov. 

 Aj vďaka ním bolo v tombole 48 cien. Hlavnú cenu, vysávač, venovala firma 

A.G.E.S. Na plese vládla perfektná nálada, do tanca hrala hudobná skupina 

Harmonix.  O výdatné a skvelé jedlo  sa postaral p. Ján Olejník, ktorý si oprášil svoje 

kuchárske umenie a príjemne prekvapil hostí.  

Výťažok z tohto plesu bude použitý na realizáciu detského dopravného ihriska na 

školskom dvore. 

 

Privítanie  detí narodených  v  roku  2016   - 22.1. 2017 

20.3. 2016  - Tomáš  Rusnák  , Hornádska  48  

22.3.2016 – Klára  Boronová  , Nová  1 

23.5.2016 –Michaela  Fifiková , Nová 11 

19.5.2016 – Mia  Lorková ,Osloboditeľov 75 

27.5.2016 – Samuel  Ileš , Lesná  301 

11.6.2016 – Alica  Šefčíková  , Družstevná 6 

27.6.2016 – Lukáš Chovanec ,Družstevná  3 

24.6.2016 – Radka  Kokyová , Lesná  294 

4.8.2016 – Dorota  Polláková ,Osloboditeľov  90  
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6.8.2016 – Zuzana  Rusnáková  , Nová  27 

3.10.2016 – Adela  Gondová , Zelená 19 

11.11.2016 - Beáta  Živčáková , Lúčna 1 

5.12.2016 - Daniela Fabiniová , Nová 7 

9.12.2016 - Tatiana Slivková , Lúčna 7 

15.12.2016 - Michal  Holub , Lesná 2  

17.12.2016 - Simon  Kasaj , Zelená 6  

 

 

Deň  obce - 27. 8. 2017 

 

Je  horúce  nedeľné popoludnie a na futbalovom ihrisku sa okolo 13, 30 hodiny 

začínajú schádzať hostia, ktorí si prišli spríjemniť  nedeľu .  

Konal sa už tradične v poslednú augustovú nedeľu Deň obce. 

Obecné zastupiteľstvo tentokrát  pozvalo tieto hudobné  skupiny : Impresário  zo 

Spišských Vlách, Q+ taktiež  zo Spišských Vlách   a folklórne súbory Poráčan z 

Poráča a Domková z Olcnavy. 

Program  otvorili deti zo Základnej  umeleckej školy v Spišských Vlachoch. 

Krásny hudobno-spevácky zážitok sme dostali v podaní pána Jána Filipa z Hincoviec 

ako umelca na voľnej nohe. 

Sprievodnými aktivitami na tomto podujatí bola súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorú  

korigoval pán  Marián Salaj, skákajúce  nafukovacie atrakcie pre deti a stánok so 

sladkosťami a hračkami.  

Program bol natoľko bohatý, že účinkujúci museli svoje predstavenia  skracovať, aby 

nepôsobili unavujúco.  

V miestnom bufete  obsluhovali  sl. Júlia  Krokusová a pán Ľubomír  Kožár.  

Akciu  moderovali dámy Mirka  Rusnáková a Zlatica Kožárová.  Ostatní  poslanci sa 

podieľali na občerstvení  vo forme zabíjačkovej polievky a varenej domácej klobásky. 
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Ďakujeme za to pánom : Jánovi Olejníkovi, Jozefovi  Olejníkovi, Miroslavovi  

Gardošíkovi  a Michalovi  Kaščákovi.  

Večer bola veľmi krátka  zábava, ktorú  hral pán Ondrej Sakmár.  

Krátka  preto, lebo sa spustila búrka a lejak a tak akcia musela predčasne skončiť.  

 

 

Posedenie  s  dôchodcami - 29.10.2017 

Typické  jesenné  počasie, vietor, chlad a  dážď. 

Nedeľa  popoludnie a do novo zrekonštruovanej  sály  kultúrneho  domu prichádzajú  

seniori  obce  Olcnava, ktorí  dovŕšili 65 rok života. 

Hneď pri vstupe preberajú z rúk poslankýň Miroslavy a Júlie darčeky. Potom ich 

poslanci Ján, Miroslav  a  Jozef usádzajú a ponúkajú občerstvením. 

Slávnostným  príhovorom sa v zastúpení  pána starostu  obce  prihovorila 

poslankyňa  Zlatica Kožárová. 

Na  stretnutí  boli prítomní  aj  pozvaní  hostia . Primátor  mesta Spišská Nová Ves  

pán  PhDr.  Ján Volný , jeho  zástupkyňa pani  Mgr. Lea  Grečková tiež bol prítomný 

aj zástupca  Nadácie Jozefa Salaja , pán Cyril Salaj -otec. 

Menovaní  hostia sa občanom prihovorili a doniesli aj  drobné  prezenty. 

Stravu  dnes  zabezpečila  reštaurácia Nova zo Spišských Vlách. Po  chutnom  jedle 

nasledoval  kultúrny program. 

Navštívil  nás  detský  folklórny  súbor  Šafolka  zo  Smižian , víťaz slovenskej 

televíznej  súťaže  Zem  spieva 

Ľudový  rozprávač  Jožko z Vyšného  konca z Domaňoviec ukončil  svojim  veselým  

rozprávaním dnešné  posedenie   našich  občanov, ktorí  dnes  prišli a bolo ich  

dokopy 80. 
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Obecná   knižnica -  Olcnava   

Pani  knihovníčka   je  Tatiana Salajová. 

      V roku 2017 bolo v knižnici zapísaných  aktívnych  75  čitateľov, z toho deti do 14 

rokov 14. 

Počet  návštev  spolu činila  738  z toho deti  230. 

Knižnica je otvorená raz týždenne v  stredu od 14,oo do 16,oo hod.v priestoroch ZŠ 

Olcnava. 

Vypožičaných bolo spolu 1 861 kníh, z toho náučná literatúra  43,   1175 beletria, 

náučná pre deti 39 , krásna  liter. pre deti a mládež 604. 

V tomto kalendárnom roku  bolo zakúpených  36 nových kníh, z toho 11 pre deti, 4 

náučné a 21 kníh pre dospelých. 

Knižnica má v súčastnosti 3 649 kníh, prevažná väčšina sú knihy beletria pre 

dospelých, ale aj  pre deti a mládež. 

 

6. Úspechy  obyvateľov  obce Olcnava 

Cena  starostu  obce – 2017 

 

Starosta  obce pán Jaroslav  Salaj  na pódiu 27.8. 2017  počas  programu na Dni  

obce na miestnom futbalovom štadióne  udelil  Cenu starostu obce za rok 2017.  

Tentokrát  cenu  dostala  mladá slečna – Viktória  Kokoruďová , ktorá  

reprezentovala  aj našu  obec  na  majstrovstvách  Slovenska  juniorov v bowlingu, 

kde sa umiestnila na  1. mieste a stala  sa majsterkou Slovenska. 
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7. Telovýchova  a šport 

Novoročný  stolnotenisový  turnaj-  7. 1. 2017 

Dňa 7. 1. 2017 sa v našej obci uskutočnil Novoročný turnaj v stolnom tenise, ktorý 

usporiadali Stolnotenisový klub Olcnava a Obecný  úrad  v Olcnave.  

Turnaja sa zúčastnilo 30 športovcov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií – 

kategória „Ženy“, kategória  „Mládež do 15 rokov“, Hlavná kategória a Štvorhra.  

Na organizácii samotného turnaja sa podieľali Mgr. Ľubomír Kožár, Marián Sakmár, 

Miroslav Sakmár a Matúš Kožár. Všetci účastníci boli nadmieru spokojní 

s organizáciou a celkovým priebehom celého turnaja.  

K dispozícii bolo aj občerstvenie pre všetkých súťažiacich ako aj pre fanúšikov  

( varené víno, pečená klobása a iné alko aj nealko nápoje ).  

Výsledky v jednotlivých kategóriách: 

Kategória  do 15 rokov: 

1.miesto  - Samuel   Gonda 

2.miesto  -  Samuel Sakmár 

3.miesto -   Samuel Gombita 

 

Kategória  ženy: 

1.miesto -   Soňa  Fifiková 

2.miesto  - Katarína Gardošíková 

3.miesto  - Denisa  Olejníková 

 

Hlavná kategória: 

1.miesto  - Peter Pollák 

2.miesto -  Radovan  Gardošík 

3.miesto -  Martin Rusnák 
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Štvorhra: 

1. miesto  - Rado Gardošík + Viliam Grega 

2.miesto -  Ľubomír  Kožár + Miroslav  Sakmár  

3. miesto  - Marián Sakmár + Jozef  Šofranko 

 

Prvé 3 miesta v každej kategórii boli ocenené krásnymi pohármi a soškami, ktoré do 

turnaja venoval Obecný  úrad v Olcnave. Celková  dotácia  turnaja  zo  strany 

Obecného  úradu   bola  70  Eur. 

 

Vianočný  stolno- tenisový turnaj – 25.12.2017 

 

44 súťažiacich v rôznych kategóriách. 

Organizátori – stolno-tenisový klub Olcnava , Ing. Matúš Kožár, Mgr. Ľubomír Kožár, 

Marián Sakmár, Miroslav Sakmár.  

Pod záštitou Obecného úradu Olcnava. 

Zisk zo šenku – 380 €. 

Výsledky: 

Kategória - Dievčatá do 18 rokov : 

1. Sofia Majorová 

2. Renáta Kočišová 

3. Natália Mušinská 

Kategória - Chlapci do 18 rokov : 

1. Peter Gonda 

2. Samuel Sakmár 

3. Juraj Horák 
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Kategória -Ženy: 

1.Denisa Olejníková 

2. Anna Hutyrová 

3. Katarína Živčáková 

Kategória – Nad 18 rokov : 

1. Jaroslav Salaj 

2. Jozef Haľuľa 

3. Martin Klešč 

Kategória –Štvorhra  

1. Dávid Sakmár + Jozej Šofranko 

2. Miroslav Sakmár + Martin Sakmár 

3. Jozef Haľuľa + Jozef Popadič 

 

Memoriál  Jozefa  Krišandu – IX. ročník – 25. 2. 2017 

 

Opäť  iste  aj  vymodlená  sobota s prenádherným  slnečným  počasím.  

Ranné  teploty  boli  síce  pod  bodom  mrazu, ale neskôr slniečko  doprevádzalo  

celý  bežecký  pretek.  

Svätú  omšu  celebroval vdp. Ľuboš Laškoty  - riaditeľ Oravského centra mládeže, 

spolu s bratmi  vdp.  Antonom  Horníkom   a súčasným  Olcnavským  kaplánom  

Matúšom   Bašistom. 

Na  spevoch  počas  svätej  omše sa zúčastnili  aj   členovia  speváckeho zboru z 

Bystrian , čo  dodalo  celkový   slávnostnejší  charakter.    
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Priebeh pretekov bol takpovediac už  tradičný. Po  svätej  omši sa  šlo  na  Domkovú, 

pomodliť  sa, zapáliť  sviečku a položiť  veniec.  

Asi  10  minút  po  10,00  hodine pán Maľák, pán  starosta a pán  kaplán zahájili  

preteky, ktoré  trvali  asi do 12,30 hodiny. 

Nasledovala  tombola, kedy  zmena  oproti  minulým  rokom  bola  cena  jedného  

tombolového  lístka a tá  bola  1 euro. 

Celkovo  sa  v tombole  vyzbieralo  630 € a výťažok  sa  rozhodol  organizačný  štáb  

pretekov, že  poputuje  do Oravského kresťanského  pastoračného centra v Trstenej, 

pretože  toto relatívne  nové (9 rokov fungujúce)  stredisko  v októbri  minulého  roku  

zachvátil  požiar a celková  škoda  bola  vyčíslená  na 50 000 €. 

 A teraz niekoľko konkrétnych mien osôb, ktoré svojou činnosťou prispeli  

k celkovému zdarnému priebehu  súťaže.  

Hlavnou  personou  je  pán  Štefan  Maľák, ktorý  mal  toho  pleciach  veľmi  veľa.  

Ako  pomocný  štáb  boli : Juliana  Krokusová , ktorá  mala na starosti  topmbolu, 

Zlatica Kožárová – moderovanie, Mária  Korfantová, Mária, Maľaková, Mária  

Kyjovská – zapisovateľky, Matúš  Kožár, Ján  Sakmár,  Michal  Kaščák,  Ján  Vronč 

– rozhodcovia,Tatiana  Salajová, Ľubomír  Kožár – grilovanie  klobás, Mária  

Šofranková,  Ľuba  Kicková  - hlavné  kuchárky , Peter  Hvizdoš – fotograf.   

 

Stolno- tenisový  klub  - Olcnava 

 

Aj v tomto kalendárnom  roku vyvíjal  svoju aktivitu  relatívne  nový  klub stolného  

tenisu, ktorého predsedom je pán  Marián Sakmár. 

Ostatní členovia sú : Dávid Sakmár, Miroslav Sakmár,Ing. Matúš Kožár, Mgr.Ľubomír 

Kožár, Viliam Grega a Matúš Kicko. 

Klub hrá 7. ligu okresu Spišská Nová Ves, v ktorej pôsobia kluby –arnutovce, 

letanovce, betlanovce,bijacovce,, Krompachy, Odorín, Domaňovce, LOlcnava. 
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Stolno-tenisový  klub  zastrešuje Futbalový klub Olcnava a je finančne podporovaný 

z rozpočtu obce.  

V tomto roku bol zakúpený druhý nový stôl, počítadlá 3 ks, 8 ks bariér  a veci 

bežného servisu potrebné pre činnosť klubu.  

Pod  vedením Ing. Matúša  Kožára aj naďalej  funguje  krúžok pre deti , venujúci sa 

stolnému tenisu. Deti  aktívne využívajú počas tréningov  robot. 

Prioritou klubu je rozvíjať tento pekný šport v obci a podporovať mladé talenty. 

 

Silvestrovský  výstup  na Kňazovku  - 31.12. 2017 

Bola nedeľa, tak to vyšlo na tohtoročný Silvester a niekoľko olcnavčanov ( asi 80 

ľudí)  po ďakovnej svätej omši, ktorá bola o ôsmej  hodine ráno sa rozhodlo 

pokračovať už v olcnavskej tradícií výstupom na neďaleký vrch  zvaný Kňazovka 

 ( 840 nadmorská výška).  

Poniektorí mali motiváciu dopriať svojmu telu troška viac pohybu po vianočnom 

pohodlí a poniektorých motivovala chuť guláša, ktorý sa už tradične varí na 

spomínanom mieste.  

Tí, ktorí tam chodia už viac rokov potvrdili, že takýto výnimočný sa nepodarilo 

majstrovi navariť už dlho.  

Hlavným a jediným kuchárom bol p. Miroslav Gardošík (poslanec), jeho pomocníkom 

bol p. Štefan Kicko a svojou troškou prispeli aj poslankyne p. Miroslava Rusnáková 

a Zlatica Kožárová.  

Aj takto sa dajú  za pár desiatok eur, ktoré poskytol Obecný úrad v Olcnave, 

spríjemniť a prežiť v spoločenstve ľudí, posledné hodiny kalendárneho roka 2017. 

Počasie veľmi nepripomínalo zimu, bola hmla a teplota sa pohybovala mierne nad 

nulou. 
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Futbal  -  SEZÓNA  2016 / 2017 – jarná časť 

(Výňatok  z Olcnavského  futbalového spravodaja –  

spracovala  Ing. Mária  Polláková) 

 
15. kolo  02. 04. 2017 
 

Olcnava – Teplička 3:1 (1:1) 

V dlhoočakávanom prvom jarnom stretnutí sme na našom trávniku privítali súpera 

z Tepličky. Hneď od úvodného hvizdu sme začali aktívne a dokázali sme si 

vypracovať viacero vyložených možností na skórovanie, avšak všetky ostali bez 

gólového efektu. Húževnatí hostia hrozili najmä po rýchlych protiútokoch, no podržal 

nás dobre chytajúci Dominik Pollák. Vytúžený prvý jarný gól priniesla 23. minúta, keď 

sa gólovo presadil Peter Pollák. Prišla však 29. minúta, chybná rozohrávka na našej 

strane a hostia vyrovnali. Druhý polčas sa tak začínal za rovnovážneho stavu 1:1. 

V 66. minúte hostia za cenu pokutového kopu nedovolene zastavili nášho kapitána 

Milana Olejníka a rozhodca Čuj ukázal na biely bod. Loptu si postavil sám faulovaný 

hráč a nemýlil sa, 2:1. Poistku v podobe tretieho gólu pridal po presnej prihrávke 

novej posily v olcnavskom drese Romana Pižema v 76. minúte kanonier Matúš 

Samoľ. Stretnutie už viac gólov neprinieslo a tak sme si po víťazstve 3:1 pripísali na 

svoje konto plný trojbodový zisk a upevnili si svoju pozíciu  na čele tabuľky. Slušné 

stretnutie sledovalo 100 divákov.  

 
16. kolo  09. 04. 2017 
 

Odorín - Olcnava 2:0 (0:0) 

Na dopoludňajšie stretnutie 16. kola sme cestovali k súperovi do Odorína. V úvode 

stretnutia mali domáci územnú prevahu, no boli to práve naši chlpaci, ktorí si 

vypracovali prvú vážnejšiu gólovú príležitosť, keď sa sám na domácu bránku rútil 

kapitán Milan Olejník. Odorínčanov však podržal brankár. Ďalšia možnosť skórovať 

sa nám naskytla po štandardnej situácii, avšak na šťastie domácich sa im loptu 

podarilo vytlačiť na žŕďku. Následne sme nechali vyniknúť aj nášho brankára Miloša 

Rusnáka, keď sme domácim nechali príliš veľa priestoru a mohli tak až dvakrát 

poľahky dorážať. Ani do tretice sme nedokázali streliť otvárací gól po tom, čo Michal 

Kaščák minul centrovanú loptu. Na polčasovú prestávku tak mužstvá odchádzali za 
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bezgólového stavu. Rovnako aj druhý polčas začali lepšie domáci. Otvárací gól 

stretnutia mal však na kopačke práve náš hráč. Z 20 metrov vyslal parádnu strelu 

Martin Krempaský a vyskúšal pozornosť domáceho gólmana. Aktivita a nasadenie 

domácich hráčov bola korunovaná v 76. minúte, keď sa stretlou z uhla ujali vedenia. 

Druhykrát sme kapitulovali o päť minút neskôr. Od tohto momentu sa zápas pred 

dvesto divákmi prakticky už len dohrával. Skóre sa napokon už nezmenilo a po 

záverečnom hvizde hlavného rozhodcu Jasečka sa mohli domáci tešiť z troch bodov.  

17. kolo  16. 04. 2017 
 

Olcnava – Spišská Nová Ves "B" 2:1 (0:0) 

V 17. kole sme na domácej pôde hostili súpera z Poráča. Po strate bodov v Odoríne 

bol cieľ do tohto stretnutia jasný a to bodovať naplno. Hneď v úvode, v 5. minúte sme 

mali po faule na Romana Pižema výhodu pokutového kopu. Zodpovednosť na seba 

vzal kapitán Milan Olejník, ten však zaváhal a mieril ponad hosťujúci bránku. Ďalšie 

vážnejšie príležitosti na skórovanie prišli zhruba  po polhodine hry. V sľubnej šanci sa 

ocitol opäť Milan Olejník, no po centri Petra Polláka hlavičkoval len do rúk 

hosťujúceho brankára. Hneď na to sa nedokázal presadiť ani náš druhý najlepší 

strelec Matúš Samoľ. Ten svojou strelou mieril tesne nad. Prvý polčas sa tak skončil 

bez gólov. Úvod druhého polčasu patril hosťom, ktorí sa  v 51. minúte ujali vedenia. 

Našim neostalo iné, len vrhnúť všetky sily do útoku. Stratu bodov na domácom 

ihrisku sme si nemohli dovoliť. Na vyrovnávajúci gól sme si museli počkať až do 85. 

minúty. Čo sa nepodarilo našim útočníkom, vzal do svojich rúk obranca Marek 

Geletka a delovkou z hranice šestnástky dosiahol vyrovnávajúci gól. Hrdinom 

stretnutia sa stal o minútu neskôr Vladimír Pollák, ktorý zaznamenal víťazný gól tohto 

stretnutia. Záverečný hvizd hlavného rozhodcu Legáta tak dal definitívu o tom, že 

všetky tri body ostanú doma. Stretnutie sledovalo 100 divákov.  

 
18. kolo  23. 04. 2017 
 

Spartak Bystrany - Olcnava 1:2 (1:0) 

Zápas 18. kola so Spartakom, ktorý sme mali odohrať 23. apríla, bol z dôvodu 

nespôsobilosti hracej plochy zrušený a tak sa hral v náhradom termíne 3. mája. 

V rozpätí štyroch dní nás tak čakal ďalší náročný zápas na súperovej pôde. Všetka 

pozornosť sa po našom zaváhaní v Jaklovciach upriamila  do Bystrian. Tréner Miloš 

Komara urobil oproti poslednému zápasu niekoľko zmien v zostave. Pre zranenie mu 
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zo zostavy vypadli Peter Pollák a brankár Miloš Rusnák, ktorý si na tréningu 

nešťastne nalomil palec. Už prvý polčas naznačil, že chlapci sa poučili a ďalšie body 

len tak ľahko nepustia. Prvú príležitosť na skórovanie mal  v 11. minúte Milan Olejník, 

no domáci brankár mu nedovolil presadiť sa. O osem minút neskôr sa domácim 

podarilo streliť gól a otvoriť skóre stretnutia. Vedúcim gólom Spartaku sme sa 

nenechali zaskočiť a naďalej sme hrali našu hru. Hral sa vcelku vyrovnaný futbal, ale 

do konca polčasu už žiadne ďalšie góly nepadli. Druhý polčas bol už jasne v našej 

réžii, no góly stále neprichádzali. Tréner prestriedal a čerství hráči na ihrisku priniesli 

nový vietor. Vyrovnávajúci gól sme zaznamenali v 75. minúte, keď sa po kratšej 

gólovej pauze opäť presadil Matúš Samoľ. Chcenie, odhodlanie a bojovnosť našich 

chlapcov boli korunované v 80. minúte, v ktorej sme dosiahli druhý a zároveň aj 

vedúci  gól. Do listiny strelcov sa zapísal opäť Matúš Samoľ. Záver stretnutia 

priniesol ešte nastrelené brvno po priamom kope domácich a rovnako aj šancu na 

náš tretí gól. Milan Olejník však mieril len do žrďky domácej brány. Cenné víťazstvo 

sme si napokon udržali a priniesli si z Bystrian plný trojbodový zisk. Pred stovkou 

divákov rozhodoval Juraj Kotrady.   

19. kolo  30. 04. 2017 
 

Jaklovce - Olcnava 5:0 (1:0) 

Zaslúžená výhra domácich a skalp lídra tabuľky. Takto jednoducho by sa dal 

charakterizovať zápas 19. kola, v ktorom sme nastúpili na pôde Jakloviec. Zápas 

sme nezačali dobre a boli to práve domáci, ktorí hrali aktívnejšie a mali loptu 

častejšie na svojich kopačkách. Svoju prevahu sa im napokon podarilo pretaviť do 

úvodného gólu. Vedúcemu zásahu Jaklovčanov však predchádzala sporná situácia, 

keď hádam každý, až na hlavného rozhodcu Cehuľu, videl ruku domáceho hráča. 

Protesty našich však nepadli na úrodnú pôdu a tak domáci od 31. minúty viedli. Do 

konca polčasu sa skóre nemenilo a druhý polčas sme začínali s jednogólovým 

mankom. Záverečná polhodina tohto stretnutia však bola ako zo zlého sna. 

Nepochopiteľne sme v nej inkasovali až štyri góly a tak v 85. minúte svietilo na 

ukazovateli hrozivé skóre 5:0. No nebolo to všetko. Kalich horkosti v tomto zápase 

sme si vypili až do dna v 88. minúte. Kapitán Milan Olejník mohol zaznamenať aspoň 

čestný úspech nášho mužstva, no netrafil prázdnu domácu bránu. Zaujímavosťou je, 

že pre Jaklovčanov to bola prvá jarná výhra a rovnako aj prvé jarné strelené góly. 

Naše A – mužstvo takúto vysokú prehru utrpelo naposledy počas jesene v ročníku 
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2012/2013. Viac ako prehra však mrzí zranenie nášho skúseného hráča Petra 

Polláka, ktoré utrpel ešte v prvom polčase. „Pri preberaní lopty som sa pošmykol 

a zacítil som silné prasknutie v problémovom pravom kolene. Lekárske vyšetrenie 

ukázalo, že sa mi obnovilo staré zranenie. Operácia našťastie momentálne nie je 

potrebná, ale  s návratom na trávnik to nevidím ružovo a  táto sezóna sa pre mňa 

pravdepodobne  skončila,“ uviedol na margo svojho zranenia Peter Pollák. Peťovi 

touto cestou želáme skoré uzdravenie.  

 

20. kolo  07. 05. 2017 
 

Olcnava – Jamník 5:0 (2:0) 

Po dvoch stretnutiach na ihriskách súperov sme v zápase 20. kola hostili na domácej 

pôde súpera z Jamníka. Povzbudení výhrou v Bystranoch sme chceli aj v tomto 

stretnutí bodovať naplno. Napĺňať tento scenár sme začali v 20. minúte. Martin 

Krempaský si gólom z otočky otvoril svoj strelecký účet v olcnavskom drese 

a rovnako aj skóre v tomto stretnutí. O štyri minúty neskôr už bolo 2:0, keď po 

pätičkovom priťuknutí Vladimíra Polláka sa utešenou strelou presadil Matúš Samoľ. 

Diváci mohli v prvom polčase vidieť aj ďalšie príležitosti na skórovanie, avšak stav 

ostal nezmenený. Tretí gól v jamníckej sieti priniesla 54. minúta. Marek Geletka 

našiel svojou prihrávkou Milana Olejníka, ktorý prelomil streleckú smolu z posledných 

zápasov a zvýšil na 3:0. Na rozdiel štyroch gólov zvýšil v 81. minúte opäť kapitán 

Milan Olejník. Skóre stertnutia na konečných 5:0 uzavrel v 90. minúte narodeninový 

oslávenec Kristián Melega. Jamníčania v tomto stretnutí ostali dĺžní svojej povesti 

húževnatého súpera a pôsobili skôr odovzdaným dojmom. Domáci diváci mohli byť 

po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu Kamila Slebodníka spokojní s piatimi 

gólmi a čistým kontom, ktoré si udržala naša obrana. Stretnutie sledovalo 150 

divákov.  

 

 

21. kolo  14. 05. 2017 
 

Margecany – Olcnava 3:2 (0:1) 

 

Dopoludňajší zápas v Margecanoch nás čakal v 21. kole. Vrásky na čele trénerovi 

Milošovi Komarovi robila pred týmto stretnutím zostava, keď do zápasu nemohol 
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počítať až s päticou hráčov. Matúš Samoľ odišiel  za pracovnými povinnosťami do 

zahraničia, Milana Olejníka trápi zranenie kolena, Marek Geletka mal „stopku“ za päť 

žltých kariet a zranení sú aj Peter Pollák a brankár Miloš Rusnák. Priestor na 

bedákanie však nebol a tak chlapci nastúpili do tohto stretnutia s odhodlaním uhrať 

prijateľný výsledok. A prvý polčas nasvedčoval tomu, žeby sa nám to aj mohlo 

podariť. Začali sme dobre, mali sme viac z hry a vypracovali sme si možnosti na 

skórovanie. Gólom zaváňala hlavne šanca Vladimíra Polláka, avšak lopta skončila 

len na brvne domácej brány. Prvý gól stretnutia prišiel v 35. minúte po tom, čo loptu 

do vlasntej siete poslal jeden z domácich obrancov. V prvom polčase sa už gólový 

stav nezmenil a tak sme si do druhej časti hry niesli jednogólový náskok. Ten sme si 

však nedokázali ubrániť a už v 55. minúte domáci vyrovnali. O dve minúty neskôr 

sme po vlastnej chybe  inkasovali opäť. Čas plynul a vyrovnávajúci gól neprichádzal. 

V závere stretnutia, v 85. minúte to boli opäť domáci, ktorí udreli. Tretiemu gólu 

Margecian však predchádzal hádam aj dvojmetrový ofsajd domáceho útočníka, no 

asistent rozhodcu Jozef Petruška tento moment pustil. V 90. minúte sme ešte 

dokázali znížiť zásluhou Romana Pižema, avšak na vyrovnanie už nezostal čas. 

Zápas pred 120 divákmi rozhodoval Peter Cehuľa.  

 

22. kolo  21. 05. 2017 
 

Olcnava – Bystrany 3:0 (1:0) 

 

V 22. kole sme mali na programe ďalší domáci zápas. Čakal nás náročný duel, derby 

so susedmi z Bystrian. Body ani jeden z tímov nechcel lacno stratiť a tak od začiatku 

bolo treba začať naplno. Lepší vstup do stretnutia mali naši chlapci, ktorým sa už v 7. 

minúte podarilo zásluhou Kristiána Melegu streliť otvárací gól. Zápas mal ten správny 

futbalový náboj a hráči si  na ihrisku nič nedarovali. Hra sa však v dôsledku faulov 

začala kúskovať a tempo tak trochu upadlo. Viac gólov do polčasu už nepadlo a tak 

sme do druhej časti hry vstupovali s jednogólovým náskokom. Sľubná šanca na 

zvýšenie náskoku prišla po priamom kope Michala Halulu, avšak hlavička Kristiána 

Melegu opečiatkovala len brvno hosťujúcej bránky. Hostia po zbytočných fauloch 

dohrávali od 64. miúty o desiatich hráčov. Na druhý gól stretnutia sme si napokon 

museli počkať do 80. minúty. Marek Geletka presným centrom našiel vpredu Michala 

Kaščáka, ten svojou prihrávkou ponúkol gólovú príležitosť Kristiánovi Melegovi, ktorý 
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sa nemýlil a po druhýkrát sa zapísal do listiny strelcov. Tretí a záverečný gól do 

bystrianskej siete padol v 87. minúte po presnom zásahu ďalšej mladej pušky 

Vladimíra Polláka. Tešiť sme sa tak mohli z cenných a dôležitých troch bodov, ktoré 

ostali doma. Stretnutie pred 100 divákmi rozhodoval Ladislav Pekár.     

 

23. kolo  28. 05. 2017 
 

Chrasť nad Hornádom – Olcnava 1:4 (1:2) 

 

V 23. kole nás čakalo derby s Chrasťanmi. Zápasy s týmto súperom a hlavne na jeho 

malom ihrisku bývajú vždy ťažké. Od začiatku sme sa snažili hrať svoju kombinačnú 

hru, vďaka čomu sme si hneď zo začiatku vytvorili niekoľko sľubných príležitosti na 

otvorenie skóre. Aktívny bol najmä Patrik Rusnák, ktorému dal tréner Miloš Komara 

príležitosť už od začiatku, hoci sa k mužstvu pripojil len na tento jeden zápas. Skóre 

sme otvorili v 12. minúte, keď sa po peknej prihrávke Vladimíra Polláka gólovo 

presadil Roman Pižem. O desať minút neskôr sme však vlastnými chybami darovali 

domácim vyrovnávajúci gól a začínalo sa tak od začiatku. Naša hra sa však 

nezmenila, chlapci možno až príliš chceli čím skôr znovu otočiť skoré vo svoj 

prospech a to im zväzovalo nohy.  Domáci hrozili len sporadicky a to z nakopávaných 

lôpt na ich rýchlych útočníkov. Oslobodenie prišlo v 33. minúte, keď sa chladnokrvne 

presadil už spomínaný Patrik Rusnák a ukázal, že strieľanie gólov má v krvi. Do 

prestávky sa skóre už nemenilo, aj keď obe mužstvá na to mali príležitosti. Do 

druhého polčasu sme nastupovali s cieľom čím skôr odskočiť súperovi na rozdiel viac 

gólov a trochu ho tým skrotiť.  Domáci však potrebovali body tiež a tak to boli práve 

oni, ktorí pohrozili na začiatku druhej 45 - minútovky. Na naše šťastie si chlapci 

v obrane dokázali s týmito príležitosťami poradiť. Dá sa povedať, že o všetkom 

rozhodol v 59. minúte dobre hrajúci Vladimír Pollák, ktorý sa presadil po vlastnej 

individuálnej akcii. Týmto gólom tempo opadlo a domáci hráči už nemali síl na 

zvrátenie výsledku. My sme si výsledok ustrážili a dokonca ho ešte v 78. minúte 

prikrášlil striedajúci Michal Kaščák. Po dobrom výkone sme si odniesli ďalšie dôležité 

tri body a udržali si tak sľubný šesťbodový náskok na čele šiestoligovej tabuľky. Pred 

150 divákmi rozhodoval Kamil Slebodník.  
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24. kolo  04. 06. 2017 

 

Olcnava – Letanovce 2:0 (1:0) 

24. kolo sa nieslo v znamení dopoludňajích zápasov.  Na domácej pôde sme hostili 

Letanovčanov, ktorí si ako naváčik VI. ligy počínajú veľmi dobre. Hneď v prvej 

desaťminútovke sa po prihrávke Romana Pižema ocitol v sľubnej gólovej príležitosti. 

Vladimír Pollák, jeho strele však chýbala potrebná razancia.  V zápätí pohrozili aj 

hostia, no na naše šťastie ich strelecký pokus skončil len na brvne našej bránky. 

Zápas aj naďalej pokračoval v nasadenom tempe, no bez výraznejších príležitosti na 

otvárací gól stretnutia. Na úvodný presný zásah sme si museli počkať až                      

do 36. minúty, keď sa po centri Martina Petrova hlavou presadil Kristián Melega. 

V záverečnej päťminútovke prvého polčasu sme mohli zvýšiť svoj náskok na 

dvojgólový, avšak ďalekonosnú strelu Michala Halulu hosťujúci brankách vyrazil na 

roh. V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil. Chcelo to však streliť ešte 

aspoň jeden gól, ktorý by priniesol viac pokoja na kopačky našich chlapcov. V 57. 

minúte po faule na Vladimíra Polláka nás hlavný rozhodca Erik Martinko obral o jasný 

pokutový kop. Ďalšiu obrovskú šancu priniesla 75. minúta. Prsty v nej mal opäť 

Vladimír Pollák, ktorý však vo finálnej fáze volil namiesto strely ešte prihrávku na 

Michala Kaščáka. Druhý gól prišiel napokon v 82. minúte po tom, čo strelu Michala 

Halulu hosťujúci brankár ešte vyrazil, no dorážka Michala Kaščáka už skončila v sieti. 

Do záverečného hvizdu už žiadne ďalšie góly nepadli a tak všetky tri body ostali 

doma. Zápas sledovalo 150 divákov.  

 

 

25. kolo  11. 06. 2017 
 

Gelnica – Olcnava 1:1 (1:1) 

 

V 25. kole sme mali na programe posledný zápas na súperovej pôde v tejto sezóne. 

Pred stretnutím v Gelnici bola postupová matematika jasná. Získať sme potrebovali 

aspoň bod, aby už v predposlednom kole padla postupová definitíva. Zápas sme 

však vôbec nezačali dobre a práve domáci mali viac z hry. Lepší úvod sa im napokon 

v 17. minúte podarilo korunovať úvodným gólom. Po góle Gelničanov naši chlapci 
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prepli na vyššie obrátky a snažili sa čím skôr dosiahnuť vyrovnávajúci gól. Ten mal 

na kopačke Kristián Melega, no dorážku po strele Vladimíra Polláka poslal len tesne 

nad domácu svätyňu. Vytúžený gól do gelnickej siete prišiel v samom závere prvého 

polčasu po tom, čo sa gólovo presadil Vladimír Pollák. V druhom polčase tempo hry 

trochu upadlo a obe mužstvá sa akoby uspokojili s rovnovážnym stavom.                             

Po päťzápasovej pauze sa do našej bránky vrátil Miloš Rusnák, no v 60. minúte 

musel striedať opäť kvôli zraneniu. Rovnako aj Milan Olejník naskočil do zápasu, keď 

ho v uplynulých týždňoch trápilo koleno. Žiadne ďalšie góly už v tomto stretnutí 

nepadli a po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu Kamila Slebodníka vypukli 

v našom tábore veľké postupové oslavy.  

 

26. kolo  18. 06. 2017 
  

Olcnava – Markušovce 2:3 (0:1) 

Posledný zápas mal byť bodkou za úspešnou postupovou sezónou 2016/2017. Na 

domácej pôde sme v dopoludňajšom stretnutí hostili posledné Markušovce. Od 

začiatku však bolo jasné, že to nebude len taký „guľášový“ zápas. Markušovčania 

mali výborný vstup a už v 7. minúte sa ujali vedenia. Naši chlapci akoby si nevedeli 

užiť zápas, v ktorom už prakticky o nič nešlo. Miestami viazla kombinácia a na 

kopačky sa im lepili nepresnosti. Najväčšia možnosť na vyrovnanie sa v 30. minúte 

po prihrávke Michala Kaščáka ponúkla Milanovi Olejníkovi. Ten však zaváhal a poslal 

loptu len  ponad hosťujúcu bránku. Do druhého polčasu tak bol cieľ jasný – zvrátiť 

nepriaznivý stav. V 52. minúte sa nám konečne podarilo vyrovnať zásluhou Kristiána 

Melegu. Avšak už o štyri minúty neskôr sme prehrávali opäť. Tretí gól hostia pridali 

v 71. minúte a začalo sa tak črtať prekvapenie kola. Znížiť na rozdiel jedného gólu 

mohol v 80. minúte Roman Pižem, jeho strelu však hosťujúci brankár vyrazil a ani 

dorážka Michala Kaščáka si nenašla cestu do markušovskej siete. V 90. minúte ešte 

korigoval na konečných 2:3 hlavou Marek Geletka. Prvá a jediná prehra na domácej 

pôde v ročníku 2016/2017 tak prišla v poslednom kole. Pred 100 divákmi rozhodoval 

Maroš Sucheňák.  
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Konečná tabuľka VI. ligy SOFZ 2016/2017  

 

 

... a postup sa stal -  KONEČNE! 
 

Toto radostné konštatovanie nabralo reálne kontúry po zápase 25. kola v Gelnici. Za 

remízu 1:1 sme v ňom získali jeden bod. Bod, ktorý mal pre nás cenu zlata a ktorý 

nám v budúcej sezóne zaručil piatoligovú miestenku.  V 58 – ročnej histórii nášho 

klubu sa A – mužstvu podarilo postúpiť  do krajskej súťaže po druhýkrát. Prvýkrát to 

bolo v sezóne 1978/1979 pod taktovkou trénera Jozefa Kerulu, keď klub niesol názov 

TJ Lokomotíva Olcnava.  
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Sezóna 1979/1980 – historicky prvá v krajskej súťaži 

Horný rad zľava: Jozef Kerula – tréner, Jozef Šofranko, Ján Šofranko, Dušan Olejník, 

Jozef Šofranko, Ondrej Šofranko, Ondrej Furman, Jozef Chovanec, František Salaj, 

Oto Furman – predseda TJ. 

 

Dolný rad zľava: Jozef Olejník, Ladislav Salaj, Jozef Rusnák, Ladislav Olejník, 

Ladislav Furman, Dušan Murňák – tajomník TJ.  

 

Vypadnutie späť do okresnej súťaže prišlo po šestnástich rokoch, v sezóne 

1994/1995. Opätovný návrat do piatoligovej spoločnosti bol na dosah v ročníku 

2001/2002. Postupový boj vtedy trval do posledného kola, no cestu do vyššej súťaže 

nám zahatal zápas 23. kola, v ktorom sme prehrali na pôde postupujúcej Chraste 

nad Hornádom 0:3. Blízko k postupu sme boli aj v minulej sezóne 2015/2016.  Ešte 

aj pred posledným kolom visel otáznik nad tým, kto sa stane majstrom VI. ligy SOFZ. 

Kluknava alebo Olcnava? A hoci sme vyhrali posledné stretnutie na pôde Margecian, 

postup nám napokon ušiel o dva body. Prišla nová sezóna 2016/2017 a s ňou aj 

odhodlanie bojovať opäť o špicu tabuľky. Na prvú priečku sme zasadli po 9. kole 

a podarilo sa nám tam zotrvať až do posledného 26. kola. Chlapci okolo trénera 



   

 

 

 

31 

Miloša Komaru si tentokrát už postup nenechali ujsť a olcnavské „áčko“ sa tak po 

dlhých 22 rokoch vracia  do krajskej súťaže.  

 

Michal Kaščák (prezident FK a hráč A – mužstva): „Cieľom nášho mužstva pred 

touto sezónou bol len a len postup. Už po jeseni, keď sme si vytvorili pekný 

deväťbodový náskok, sa dalo predpokladať, že sa nám to podarí. Bola však      pred 

nami náročná jarná odvetná časť. V nej síce mužstvo nebolo už v takej hernej 

pohode, no stanovený cieľ sme aj napriek tomu splnili. Počas jari nás zastihli 

problémy so zraneniami hráčov, no aj toto sme ako mužstvo ustáli. Sezóna bola teda 

vydarená, no stále je čo zlepšovať. Vytúžený postup sa tak stal skutočnosťou a preto 

sa chcem touto cestou poďakovať hlavne našim verným fanúšikom, ktorí nás vytrvalo 

sprevádzali a povzbudzovali každý zápas. Rovnako chcem poďakovať naším 

sponzorom za podporu, hráčom, že na ihrisku odovzdali kus srdca a všetkým, ktorí 

svoj čas a energiu venujú olcnavskému futbalu.“ 

Miloš Komara (hrajúci tréner A – mužstva): „Skvelá sezóna 2016/2017. Olcnavské 

áčko oslavuje postup do piatej ligy. V jesennej časti sa nám darilo lepšie, 

prezentovali sme sa vyrovnanými výkonmi, vyhýbali sa nám zranenia      a futbal nám 

veľmi chutil. Po zimnej príprave a vydarených prípravných zápasoch sme  s 

deväťbodovým náskokom  vykročili do jarnej časti. Očakávania boli veľké a pre nás 

to bola obrovská výzva .Hoci sme v jarnej časti zbierali body, po hernej stránke sme 

zaostali za očakávaniami .Celá jar bola taká kostrbatá, nemastná, neslaná. Herne 

veľmi slabo a k tomu sa pridali zranenia. Výpadok kľúčových hráčov to ešte zhoršil, 

ale aj napriek tomu sa nám to spoločne podarilo. Po remíze v Gelnici vypukli oslavy a 

obrovská radosť. Chlapci si to poriadne užili  a myslím, že zaslúžene sme postúpili. 

Veľké ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tak krásnemu úspechu Olcnavy. Verím, že      

v piatej lige  sa budeme prezentovať atraktívnym futbalom a aj naďalej tešiť našich 

priaznivcov.“ 

Martin Petrov (hráč A – mužstva): „Čo k tomu dodať? V prvom rade sa všetkým 

poďakovať, tým čo boli na ihrisku, ale aj mimo neho. Sezóna bola náročná a dlhá, no 

išli sme od zápasu k zápasu. Boli to však neľahké zápasy   aj z dôvodu dlhodobých 
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zranení našich dôležitých hráčov a rovnako aj odchodu jedného z našich 

najskúsenejších. No poctivou prácou všetkých sme dosiahli cieľ, po ktorom prichádza 

vytúžená odmena. 

 

Sezóna 2017/2018 

Slovnaft cup 

Postup do V. ligy nám však otvoril aj dvere  do pohárovej súťaže Slovnaft cup. FK 

1931 Hranovnica – tohto súpera nám prisúdil žreb úvodného kola Slovnaft cupu.  

 

1. kolo Slovnaft cupu 22. 07. 2017 
 
FK Olcnava – FK 1931 Hranovnica 4:2 (3:1) 

Len s dvanástimi statočnými, no s o to väčším odhodlaním sme nastúpili  na zápas 1. 

kola Slovnaft cupu, ktorý sa do klubovej histórie zapíše ako premiérový v tejto 

prestížnej celoslovenskej súťaži. Pred domácimi tribúnami sme hostili mužstvo 

z Hranovnice. Súper pre nás nie až tak neznámy, no aj napriek tomu bolo tažké 

predpokladať, čo môžeme očakávať. Stretnutie začali opatrne obidve mužstvá. Na 

prvý gól stretnutia sme čakali do 19. minúty, keď do vedenia išli hostia po rohovom 

kope. Dlho sa však z vedenia neradovali. Hneď o dve minúty neskôr, v 21. minúte 

sme zásluhou Vladimíra Polláka vyrovnali. Druhý gól mohol pridať rovnako Vladimír 

Pollák, no tentokrát mieril tesne vedľa hosťujúcej bránky. Vedúci gól priniesla 35. 

minúta. Marek Geletka svojou prihrávkou našiel opäť Vladimíra Polláka, ktorý sa už 

tentokrát nemýlil a pripísal si na svoje konto druhý presný zásah v tomto pohárovom 

stretnutí. V poslednej päťminútovke prvého polčasu sme súperovi odskočili už              

na rozdiel dvoch gólov, keď sa do listiny strelcov zapísal Marek Geletka. Do druhého 

polčasu sme tak nastupovali s dvojgólovým vedením, avšak už v 51. minúte sa 

hosťom z Hranovnice podarilo znížiť na rozdiel jediného gólu. Šancu vsietiť svoj 

druhý gól v stretnutí mal v 60. minúte Marek Geletka, no jeho strela opečiatkovala len 

žrďku a následne aj Martin Krempaský z dorážky mieril len do rúk hosťujúceho 

brankára. Štvrtý presný zásah pridal v 64. minúte Lukáš Košík a opäť sme viedli 

o dva góly. Víťazstvo si naši chlapci už nenechali vziať a výsledok 4:2 nám 

zabezpečil účasť aj v druhom kole Slovnaft cupu. V prvom súťažnom stretnutí 
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nového ročníka 2017/2018 chlapcom nechýbala bojovnosť, odhodlanie a túžba 

zvíťaziť. Stretnutie pred 150 divákmi rozhodoval Dominik Ružbarský.     

Prvotný žreb nám v druhom kole prisúdil úspešnejšieho zo súboja TJ Tvarona Ulič 

a MFK Snina. V nedeľu 23. júla Sninčania najvýchodnejšieho účastníka Slovnaft 

cupu zdolali po jednoznačnom výsledku 1:5 a tak v 2. kole k nám zavíta práve MFK 

Snina. V boji o postup do ďalšej fázy si tak zmeriame sily s klubom z III. ligy skupiny 

Východ.  

2. kolo Slovnaft cupu 09. 08. 2017 
 
FK Olcnava – MFK Snina 0:5 (0:0) 

 

V. liga Podtatranská 

1. kolo  30. 07. 2017 
  

Hranovnica - Olcnava 5:2 (4:1) 

Posledná júlová nedeľa sa niesla v znamení štartu nového súťažného ročníka 

2017/2018 v V. lige Podtatranskej. V 1 .kole sme cestovali za svojím súperom do 

Hranovnice. Po vyradení  zo Slovnaft cupu nám domáci mali čo vracať. Ako ukázal 

priebeh stretnutia, prvé vystúpenie v novej súťaži malo pre nás napokon trpkú 

príchuť. Domáci sa vedenia ujali hneď v úvode stretnutia, keď už v 7. minúte strelili 

otvárací gól stretnutia. Svojimi chybami sme domácich posadili na koňa a darovali 

sme im góly, ktoré do našej siete padali postupne v 14., 25. a 29. minúte. Po 

polhodine hry si tak Hranovničania vytvorili pohodlný, až štvorgólový náskok. Do 

polčasovej prestávky sa podarilo skórovať aj našim chlapcom, keď sa z priameho 

kopu presadil Michal Halula. Gól si však pýtala aj šanca Mareka Geletku, ten však vo 

finálnej fáze volil namiesto strely radšej prihrávku. V druhom polčase sa obraz hry 

nášho mužstva o niečo zmenil, no stále to nebolo ono. Šance na skórovanie 

prichádzali len sporadicky, za to domáci hrozili častejšie a zahodili viacero čistých 

gólových šancí. Druhý presný zásah pridal v 79. minúte Marek Geletka, no na viac 

sme sa už žiaľ nezmohli. V 85. minúte uzavrel domáci hráč na konečných 5:2. 

Nováčikovská daň nás vyšla poriadne draho a zaplatili sme hneď v našom úvodnom 

piatoligovom stretnutí. Pred 150 divákmi rozhodoval Michael Mikloško.  
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2. kolo  02. 08. 2017 
 

Olcnava - Nálepkovo 2:1 (1:1) 

Netradične, v stredu bolo  na programe 2. kolo V. ligy Podtatranskej, v ktorom sme 

na domácom ihrisku hostili súpera z Nálepkova. Cieľ napraviť si chuť po neúspešnej 

piatoligovej premiére a získať prvé body sa začal už v 10. minúte vzďaľovať. Hostia 

sa strelou spoza šestnástky ujali vedenia a naši chlapci tak museli dobiehať 

jednogólové manko. Snaha sa chlpacom nedala uprieť, no pôsobili trochu nervóznym 

dojmom. Vyrovnanie napokon prišlo v 34. minúte, keď sa po prihrávke Romana 

Pižema gólovo presadil Kristián Melega. Do vedenia sme mohli ísť o päť minút 

neskôr, no peknú kombinačnú akciu na jeden dotyk Roman Pižem nevyšperkoval 

gólom. Prvý polčas sa skončil rovnovážnym stavom a v druhej časti hry sa tak 

začínalo odznova. Do vedenia sme šli v 63. minúte, keď Vladimír Pollák z priameho 

kopu našiel Mareka Geletku a ten poslal loptu za chrbát hosťujúceho brankára. 

V závere stretnutia hostia vrhli všetky svoje sily do útoku. Vyrovnanie bolo na 

spadnutie po ich priamom kope, no Dominik Pollák vytiahol skvelý zákrok a podržal 

svoje mužstvo. Záverečný tlak Nálepkovčanov sme napokon ustáli a tri body po 

víťazstve 2:1 ostali doma. Stretnutie pred 200 divákmi rozhodoval Vlastimil Kuspán.     

 

3. kolo  06. 08. 2017 
 

Kluknava - Olcnava 4:0 (2:0) 

Po víťaznom domácom stretnutí s Nálepkovom sme cestovali k starému známemu 

súperovi do Kluknavy. Domáci nám mali čo vracať a zápas tak aj vyzeral. 

Kluknavčania na nás vybehli a boli vo všetkých aspektoch hry lepší ako naši chlapci. 

Rýchlo si vytvorili pohodlný dvojgólový náskok a stiahli sa na svoju polovicu. 

V druhom polčase sa naša hra zlepšila, ale domáci pozorne bránili a čakali na svoje 

rýchle kontry. Ktovie ako by zápas skončil, keby Kristián Melega premenil svoju 

šancu po peknom centri Romana Pižema. Nedáš - dostaneš sa opäť ukázalo ako 

pravdivé tvrdenie a domáci po jednom z rýchlych brejkov tretím gólom prakticky 

ukončili zápas. Otázkou bolo, akým skóre sa skončí. Na veľkú škodu pre nás domáci 

ešte zaklincovali svoje víťazstvo v závere štvrtým gólom. A tak naši fanúšikovia 

odchádzali z Kluknavy bez bodov a smutní. Naše mužstvo, ako nováčik piatej ligy, 

však zbiera skúsenosti a zohráva sa, keďže hlavne kvôli práci a dovolenkám 
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prakticky každý zápas musí tréner Miloš Komara experimentovať so zostavou. 

Dúfajme, že v najbližšom zápase bude mať šťastnú ruku.   

 
2. kolo  02. 08. 2017 
 

Olcnava - Nálepkovo 2:1 (1:1) 

Netradične, v stredu bolo  na programe 2. kolo V. ligy Podtatranskej, v ktorom sme 

na domácom ihrisku hostili súpera z Nálepkova. Cieľ napraviť si chuť po neúspešnej 

piatoligovej premiére a získať prvé body sa začal už v 10. minúte vzďaľovať. Hostia 

sa strelou spoza šestnástky ujali vedenia a naši chlapci tak museli dobiehať 

jednogólové manko. Snaha sa chlpacom nedala uprieť, no pôsobili trochu nervóznym 

dojmom. Vyrovnanie napokon prišlo v 34. minúte, keď sa po prihrávke Romana 

Pižema gólovo presadil Kristián Melega. Do vedenia sme mohli ísť o päť minút 

neskôr, no peknú kombinačnú akciu na jeden dotyk Roman Pižem nevyšperkoval 

gólom. Prvý polčas sa skončil rovnovážnym stavom a v druhej časti hry sa tak 

začínalo odznova. Do vedenia sme šli v 63. minúte, keď Vladimír Pollák z priameho 

kopu našiel Mareka Geletku a ten poslal loptu za chrbát hosťujúceho brankára. 

V závere stretnutia hostia vrhli všetky svoje sily do útoku. Vyrovnanie bolo na 

spadnutie po ich priamom kope, no Dominik Pollák vytiahol skvelý zákrok a podržal 

svoje mužstvo. Záverečný tlak Nálepkovčanov sme napokon ustáli a tri body po 

víťazstve 2:1 ostali doma. Stretnutie pred 200 divákmi rozhodoval Vlastimil Kuspán.     

 

3. kolo  06. 08. 2017 
 

Kluknava - Olcnava 4:0 (2:0) 

Po víťaznom domácom stretnutí s Nálepkovom sme cestovali k starému známemu 

súperovi do Kluknavy. Domáci nám mali čo vracať a zápas tak aj vyzeral. 

Kluknavčania na nás vybehli a boli vo všetkých aspektoch hry lepší ako naši chlapci. 

Rýchlo si vytvorili pohodlný dvojgólový náskok a stiahli sa na svoju polovicu. 

V druhom polčase sa naša hra zlepšila, ale domáci pozorne bránili a čakali na svoje 

rýchle kontry. Ktovie ako by zápas skončil, keby Kristián Melega premenil svoju 

šancu po peknom centri Romana Pižema. Nedáš - dostaneš sa opäť ukázalo ako 

pravdivé tvrdenie a domáci po jednom z rýchlych brejkov tretím gólom prakticky 

ukončili zápas. Otázkou bolo, akým skóre sa skončí. Na veľkú škodu pre nás domáci 

ešte zaklincovali svoje víťazstvo v závere štvrtým gólom. A tak naši fanúšikovia 

odchádzali z Kluknavy bez bodov a smutní. Naše mužstvo, ako nováčik piatej ligy, 
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však zbiera skúsenosti a zohráva sa, keďže hlavne kvôli práci a dovolenkám 

prakticky každý zápas musí tréner Miloš Komara experimentovať so zostavou. 

Dúfajme, že v najbližšom zápase bude mať šťastnú ruku.   

 
4. kolo  13. 08. 2017 
 

Olcnava – Levoča 0:0 

V 4. kole sme pred domácimi tribúnami privítali súpera z Levoče.  Levočania, 

povzbudení postupom do 3. kola Slovnaft cupu, v ktorom privítajú MFK Ružomberok, 

si na nás verili.  Hneď v úvode stretnutia sa naskytla hosťom šanca na otvorenie 

skóre, avšak streleckému pokusu chýbala potrebná razancia. Hral sa viac menej 

vyrovnaný futbal, bez vyložených príležitosti na strelenie úvodného presného 

zásahu. Až prišla 30. minúta, center Vladimíra Polláka do pokutového územia, kde 

loptu len tesne minul Martin Petrov. V závere úvodného dejstva sme boli opäť blízko 

ku gólu, avšak opäť kapitán Martin Petrov ani tentokrát nerozjasal domácich 

priaznivcov. Do druhého dejstva vstupovali oba celky hlavne s cieľom neinkasovať. 

Obraz hry sa oproti prvému polčasu veľmi nezmenil a odohrával sa v podobnom 

duchu. Gól v stretntuí napokon diváci nevideli a tak si mužstvá po zmierlivej 

bezgólovej remíze pripísali po jednom bode.  Zápas pred 100 divákmi rozhodoval 

Erik Onderišin.     

 
5. kolo  20. 08. 2017 
 

Prakovce - Olcnava 0:1 (0:1) 

5. kolo nám prinieslo sobotňajší zápas v Prakovciach. Kvôli dovolenkovému obdobiu 

a pracovným povinnostiam chýbali trénerovi Milošovi Komarovi viacerí hráči a tak 

sme na toto stretnutie pricestovali len jedenásti. Hoci naši chlapci nastúpili na 

stretnutie v oklieštenej zostave, no odhodlanie uhrať prijateľný výsledok sa im nedalo 

uprieť. V prvom polčase sme boli o čosi lepším mužstvom a na veľké prekvapenie 

domácich, ktorí si iné ako výhru nepripúšťali, sme sa v 33. minúte dokázali aj ujať 

vedenia. Do listiny strelcov sa po prihrávke Vladimíra Polláka zapísal Kristián 

Melega. Po polčasovej prestávke sme nepoľavili a zamerali sa viac na obranu. 

Naopak, domáci vrhli všetky sily do útoku s cieľom zvrátiť nepriaznivý stav. 

Vypracovali si aj niekoľko sľubných gólových príležitosti, avšak Miloš Rusnák nás 

v tomto stretnutí svojimi zákrokmi niekoľkokrát 
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podržal. Domáci napokon doplatili na nevyužívanie gólových šancí a tak sme sa po 

záverečnom hvizde hlavného rozhodcu Dominika Franka tešili zo zisku dôležitých 

troch bodov zo súperovej pôdy.   

 

6. kolo  27. 08. 2017 
 

Veľká Lomnica - Olcnava 3:2 (2:1) 

Opäť v sobotu sme cestovali na svoj zápas, tentokrát pod Tatry do Veľkej  Lomnice. 

V úvode mali o niečo väčšiu hernú prevahu domáci, avšak s pribúdajúcimi minútami 

sa hra vyrovnala. Otvárací presný zásah prišiel  so 16. minútou do domácej siete. Po 

štandardnej situácii a centri Mareka Geletku sa hlavou presadil Kristián Melega. 

Vyrovnávajúci gól domáci vsietili v 38. minúte, avšak po akcii, ktorá až príliš zaváňala 

ofsajdom. Domácim sa v závere polčasu podaril dokonalý obrat, keď v 45. minúte 

strelili druhý a zároveň aj vedúci gól stretnutia. Po zmene strán v 54. minúte pridali 

domáci svoj tretí gól, keď po našej chybnej rozohrávke domáci hráč strelou spoza 

šestnástky prekonal nášho brankára. Znížiť na rozdiel jedného gólu sa nám podarilo 

v 80. minúte po priamom kope Mareka Geletku. Vytúžený vyrovnávajúci gól sa nám 

už žiaľ nepodarilo vsietiť. Treba uznať, že chlapci si za predvedený výkon zaslúžili 

aspoň bod. Pred 200 divákmi rozhodoval Peter Slimák. 

 

7. kolo  03. 09. 2017 
 
Helcmanovce - Olcnava 1:10 (1:8) 

V plnej sile sme pricestovali na stretnutie 7. kola do Helcmanoviec. A hoci sa 

Helcmanovčania v súťaži skôr trápia, úvodná desaťminútovka patrila práve im. 

Mužstvo podržal gólman Dominik Pollák a vychytal dve stopercentné gólové 

príležitosti domácich. Postupne sme však prevzali iniciatívu a v 14. minúte sme 

otvorili skóre stretnutia. Gólovo sa presadil Erik Ruman, ktorý tak zaznamenal 

premiérový zásah v olcnavských farbách. Napokon sa vrece s gólmi roztrhlo 

a v prvom polčase ich padlo hneď deväť, osem do siete Helcmanovčanov a raz 

inkasovalo aj naše mužstvo. V druhom polčase tréner Miloš Komara prestriedal a dal 

šancu aj hráčom z lavičky. Chlapci si dokázali vytvoriť aj ďalšie šance na skórovanie, 

no viacero skončilo bez gólového efektu. V druhej časti hry sme ešte pridali dva góly 

a prikrášlili skóre  na konečných 1:10.  Do listiny strelcov sa hetrikom zapísal Kristián 

Melega, po dva presné zásahy pridali Marek Geletka a Vladimír Pollák. Erik Ruman, 

Martin Krempaský a Michal Kaščák skórovali raz. Za zmienku stojí aj futbalový návrat 
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Tomáša Fifika, ktorý sa na zelené trávniky vrátil po siedmich rokoch.  Pred stovkou 

divákov rozhodoval Miloš Hudák.  

 

8. kolo  10. 09. 2017 
 

Veľký Folkmar - Olcnava 0:4 (0:2) 

Sériu štyroch stretnutí  na súperových ihriskách sme ukončili na pôde posledného 

mužstva tabuľky, vo Veľkom Folkmari. Do stretnutia sme vstúpili aktívne a už v 5. 

minúte sme sa ujali vedenia z priameho kopu Vladimíra Polláka. Už o šesť minút 

neskôr, v 11. minúte po peknej kombinačnej akcii a centri Kristiána Melegu 

zaznamenal svoj druhý gól v stretnutí opäť Vladimír Pollák a zvýšil naše vedenie na 

2:0. Ani po dvoch strelených góloch sa naši chlapci neuspokojili a dokázali si vytvoriť 

ďalšie gólové príležitosti. Žiadna z nich však neskončila vo Folkmarskej sieti a tak sa 

do polčasovej prestávky skóre už nemenilo. Úvod druhého polčasu opäť patril nášmu 

mužstvu, keď v 52. minúte pridal náš tretí gól Kristián Melega. Ten istý hráč sa 

presadil aj druhýkrát po tom, čo v 60. minúte zvýšil už na 4:0.  Záverečnú polhodinu 

sa už stretnutie prakticky len dohrávalo a žiadne ďalšie góly už nepadli.  Stretnutie 

rozhodoval Tomáš Klokočka.  

 

9. kolo  17. 09. 2017 

Olcnava – Vysoké  Tatry 2:1 (1:0) 

Po štvorzápasovom maratóne na súperových ihriskách sa    po vyše mesiaci 

predstavilo na domácom ihrisku naše A - mužstvo. V stretnutí 9. kola doma hostili 

mužstvo FK Vysoké Tatry. Očakávania boli veľké, veď zvonku si chlapci priniesli 

úctyhodných 9 bodov. Hneď úvod stretnutia načrtol, že súper má svoju kvalitu 

a nepôjde o jednoznačnú záležitosť jedného, či druhého celku. Obe mužstvá hrali 

skôr opatrný futbal a snažili sa vyvarovať zbytočných chýb, ktoré by posadili súpera 

na koňa. Príležitosti na skórovanie prichádzali len sporadicky a tak si diváci na prvý 

presný zásah stretnutia museli počkať až do 37. minúty. Na veľkú radosť domácich 

priaznivcov sme sa po rohovom kope a hlavičkovému zakončeniu Kristiána Melegu 

ujali vedenia v stretnutí. Do druhého dejstva sme nastupovali s jednogólovým 

vedením a hneď v úvode sme svoj náskok zvýšili už na dvojgólový. V 47. minúte 

Marek Geletka vypichol pri rozohrávke hosťujúcemu obrancovi loptu, prihral ju 

Vladimírovi Pollákovi a ten po druhykrát rozvlnil tatranskú sieť. Tretí gól mal na 

kopačke Roman Pižem, avšak jeho úmysel brankár hostí vystihol. 75. minúta 
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priniesla zdramatizovanie stretnutia, keď hostia zaznamenali kontaktný gól. Hoci si 

naši chlapci ešte dokázali vypracovať ďalšie sľubné šance, všetky ostali bez 

gólového efektu. Záverečný tlak hostí sme dokázali ustáť a tak sme sa po záverčnom 

hvizde hlavného rozhodcu Michaela Mikloška mohli tešiť z ďalších troch bodov. 

Zápas sledovalo 150 divákov. 

 
10. kolo  24. 09. 2017 
 

Kežmarok - Olcnava 0:1 (0:1) 

Na stretnutie 10. kola sme cestovali do Kežmarku. Čakal nás neľahký zápas – duel 

nováčikov V. ligy Podtatranskej. Zápas to bol od prvej minúty ako bič, súboje sa 

dohrávali a mužstvá si nič nedarovali. Úvodná desaťminútovka však patrila práve 

domácim, ktorým sa naskytli hneď dve stopercentné gólové šance, avšak Dominik 

Pollák v našej bránke loptu za svoj chrbát nepustil a predviedol sa dvoma peknými 

zákrokmi. Hra sa postupne vyrovnala, no otvárací gól neprichádzal. Až prišila 

záverečná päťminútovka úvodného polčasu, Erik Ruman našiel svojou prihrávkou 

Vladimíra Polláka a ten peknou strelou otvoril skóre stretnutia. Do druhého polčasu 

nastúpili domáci s jediným cieľom, vyrovnať a otočiť nepriaznivý stav stretnutia. Na 

rozdiel dvoch gólov mohol v 67. minúte zvýšiť Martin Krempaský, jeho strela však 

opečiatkovala len brvno domácej svätyne. Gól neprichádzal, minúty ubiehali a 

nervozita Kežmarčanov sa stupňovala. V závere stretnutia stopercentnú šancu 

domácim zmaril bravúrnym obranným zákrokom Marek Geletka a stav 0:1 z prvého 

polčasu ostal nezmenený až do konca stretnutia. Bojovný výkon našich chlapcov tak 

bol korunovaný ziskom troch bodov. Domáci veľmi ťažko niesli koniec šesťzápasovej 

šnúry bez prehry a to až do takej miery, že odmietli pozápasové športové gesto - 

podanie si rúk s našimi chlapcami.  Pred 200 divákmi rozhodoval Mikuláš Marušin.  

 

11. kolo  01. 10. 2017 

Olcnava – Hrabušice 6:0 (2:0) 

11. kolo a ďalšie stretnutie pred domácimi priaznivcami. Za pekného jesenného 

počasia sme hostili siedme mužstvo tabuľky, Hrabušice. A boli to práve hostia z 

Hrabušíc, ktorí mohli ísť prví do vedenia, no ich strelecký pokus namierili len vedľa 

našej brány. Po štvrťhodine hry prišiel prvý gólový zásah, keď po rohovom kope 

hosťujúceho brankára prekonal Kristián Melega. Už o dve minúty neskôr, v 19. 

minúte sa domáci diváci tešili druhykrát po tom, čo dravý individuálny prienik zakončil 
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gólom Marek Geletka. V 28. minúte mal Roman Pižem na kopačke tretí gól, avšak 

netrafil priestor hosťujúcej bránky. Následne mohli svoj prvý gól pridať aj hostia, no 

podržal nás gólman Miloš Rusnák. Do konca prvého dejstva sa žiadne z mužstiev už 

nepresadilo a tak sme si do druhého polčasu niesli dvojgólové vedenie. Už po 

ôsmich minútach hry sa po prihrávke Michala Halulu druhykrát do listiny strelcov 

zapísal Marek Geletka a viedli sme už 3:0. V 57. minúte to už bolo 4:0, keď sa hlavou 

presadil Martin Kremapský. Ďalší gól do hrabušickej siete mohol pridať Erik Ruman, 

no brankár hostí sa vyznamenal a loptu vyrazil. Piaty gól priniesla 62. minúta. Svoj 

druhý gól v tomto stretnutí pridal aj Kristián Melega. V samom závere stretnutia 

uzavrel skóre duelu na konečných 6:0 Tomáš Fifik. Jednoznačná záležitosť našich 

chlapcov, ktorí predviedli v tomto stretnutí okulahodiaci futbal okorenený šiestimi 

presnými zásahmi. Pred stovkou divákov rozhodoval Jozef Pavlovský ml.. 

 

12. kolo  08. 10. 2017 

Štrba - Olcnava 0:1 (0:1) 

V 12. kole sme cestovali na svoje stretnutie do Štrby. Pod Tatrami čakala  na našich 

chlapcov ďalšia piatoligová misia a studené jesenné počasie. Začali sme aktívne 

a už v 8. minúte sme boli blízko k úvodnému gólu. Priamy kop Michala Halulu mohol 

hlavou poslať do domácej siete Marek Geletka, no domáci brankár loptu vyrazil. 

Domáci po svojej šanci nechali vyniknúť aj nášho brankára Dominika Polláka a tak 

čakanie na prvý gól pokračovalo ďalej. Ďalšia sľubná šanca sa našim chlapcom 

naskytla v 19. minúte, keď sa v trojici rútili na domácu bránku, no ani tentokrát Marek 

Geletka nerozjasal našich fanúšikov, ktorí neváhali a pricestovali aj na toto stretnutie 

v hojnom počte. Polhodina hry ubehla a prišla ďalšia šanca, v ktorej sa ocitol Roman 

Pižem, no ani tá neskončila medzi tromi domácimi žrďami. Vytúžený gól prišiel 

napokon v 40. minúte. Z priameho kopu sa presadil Michal Halula. S tesným 

jednogólovým náskokom sme vstupovali do druhého polčasu, ktorý však už tempom 

a hrou trošku za tým prvým zaostával. Peknú kombinačnú akciu predviedli naši 

chlapci  v 67. minúte, avšak vo finále ju Vladimír Pollák zakončil len strelou tesne 

ponad domácu bránku. Domácim sa snaha o zvrátenie výsledku nedala uprieť, no 

vyrovnávajúci gól sa im streliť nedarilo. Najbližšie k nemu však boli v závere 

stretnutia, keď najprv stopercentnú šancu náš gólman Dominik Pollák vyrazil. Z 

následného rohu opečiatkovali domáci spojnicu našej bránky a dorážku poslal 
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domáci hráč len tesne vedľa. Záverečný hvizd hlavného rozhodcu Petra Gabštura dal 

tak definitívu, že aj zo Štrby si odnesieme všetky tri body domov.  

 

13. kolo  15. 10. 2017 

Olcnava – Ľubica 3:3 (2:1) 

TJ Tatran Ľubica – súper, ktorý na náš čakal v ďalšom domácom stretnutí 13. kola. 

Úvod zápasu nám vyšiel na výbornú a už po štvrťhodine hry sme viedli rozdielom 

dvoch gólov. Prvý presný zásah pridal v 11. minúte Marek Geletka, keď priamy kop 

Erika Rumana hlavou usmernil do bránky hostí. Hneď o tri minúty neskôr, v 14. 

minúte pridal náš druhý gól z priameho kopu Michal Halula. S dvojgólovým vedením 

sa naši chlapci uspokojili, čo spočiatku nevýrazne pôsobiaci Ľubičania využili a 

v samom závere prvého polčasu sa im podarilo po rohovom kope znížiť. Ako ukázal 

ďalší priebeh stretnutia, práve tento moment ich nakopol k dokonalému obratu. 

Vyrovnávajúci gól hostí prišiel so 65. minútou a začínalo sa tak odznova. Hostia 

povzbudení strelenými gólmi aj naďalej hrozili. Najbližšie k tretiemu 

gólu boli v 80. minúte. Hosťujúci hráč využil vysoké postavenie nášho brankára 

Dominika Polláka a lobom ho prekonal. Od tretej kapitulácie nás však zachránilo 

brvno. Tretí gól hostí však prišiel z následného rohového kopu a hostia boli razom na 

koni. Domáci fanúšikovia len neveriacky krútili hlavou a už len máloktorý z nich dúfal 

v zvrátenie výsledku. Chlapci však nechceli pripustiť domácu stratu všetkých bodov 

a vrhli zostávajúce sily do útoku. Vytúžený vyrovnávajúci gól prišiel v nadstevenom 

čase, keď center Mareka Geletku hosťujúci obranca odhlavičkoval len 

k osamotenému Michalovi Halulovi a ten presnou strelou vyrovnal a stal sa tak 

hrdinom stretnutia. Potešil aj fakt, že po zranení sa do zostavy po takmer štyroch 

mesiacoch vrátil Milan Olejník. Nervydrásajúci zápas pred 200 divákmi rozhodoval 

Mário Petraššovitš. 

 
14. kolo  22. 10. 2017 

Harichovce - Olcnava 0:0  

Posledné stretnutie jesennej časti na súperovej pôde nás čakalo v Harichoviach. 

Dobrú formu a výsledky zo súperových ihrísk sme chceli potvrdiť aj proti 

Harichovčanom a tak cieľ do tohto zápasu bol jasný. Hral sa futbal úrovňou 

zodpovedajúcou piatej lige, avšak bez výraznejšej aktivity a príležitosti na otvorenie 

skóre na jednej, či druhej strane. Prvá vážnejšia šanca prišla zhruba po polhodine 
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hry, no domáci hráč z ťažkej pozície hlavičkou netrafil priestor našej bránky. V závere 

prvého polčasu sme domácich pritlačili, keď sme mali k dispozícii až štyri rohové 

kopy za sebou. Z jedného z nich sme mohli dosiahnuť aj vedúci gól, no hlavička 

Martina Krempaského napokon neskončila za chrbtom domáceho brankára. Do 

druhej časti hry vstupovali obe mužstvá so zámerom hlavne neinkasovať zbytočný 

gól. V druhom polčase mali o niečo väčšiu prevahu domáci, no aj napriek tomu sa im 

gól vsietiť nepodarilo. Diváci tak napokon videli stretnutie bez korenia futbalu. 

Remízové stretnutie pred 250 divákmi rozhodoval Milan Šoltys.     

 

15. kolo  29. 10. 2017 

Olcnava – Spišská Belá 2:1 (2:1) 

Tretie mužstvo tabuľky zo Spišskej Belej sa u nás predstavilo v poslednom jesennom 

kole. Stretnutie sa hralo za upršaného chladného počasia a hneď od úvodu nebola 

núdza o gólové šance. Už v prvej päťminútovke sme sa  po rohovom kope mohli ujať 

vedenia, no v skrumáži pred hosťujúcou bránkou sme nedokázali loptu upratať do 

siete. O pár minút neskôr pohrozili aj hostia, rovnako po rohovom kope, no 

vyznamenal sa dobre chytajúci Miloš Rusnák. V 22. minúte bola hosťom ponúknutá 

výhoda pokutového kopu, ktorú využili a ujali sa tak vedenia v zápase. Vyrovnávajúci 

gól prišiel o tri minúty neskôr, keď sa z priameho kopu a po zaváhaní brankára hostí 

presadil Vladimír Pollák. Stretnutie aj naďalej pokračovalo v nastavenom tempe. 

Misky váh sme v závere prvého dejstva naklonili na svoju stranu. Druhý gól sa zrodil 

v 42. minúte, najprv Roman Pižem vyskúšal pozornosť gólmana hostí, ten však jeho 

strelu vyrazil, no hlavičková dorážka Mareka Geletku už na radosť domácich 

priaznivcov v sieti skončila. Druhý polčas sme tak začínali s jednogólovým vedením 

a s cieľom nedovoliť hosťom podobný obrat, ako sa podaril Ľubičanom. V 50. minúte 

sa našim chlapcom naskytla sľubná príležitosť dosianuť tretí gól v stretnutí, no lob 

Mareka Geletku a ani hlavička Kristiána Melegu nepadli do bránky. Nezaháľali však 

ani hostia a hneď o dve minúty neskôr boli veľmi blízko k vyrovnávajúcemu gólu. 

Zachránil nás však ťažký terén a pozorná obrana. Minúty ubiehali a mužstvá sa aj 

naďalej snažili dosiahnuť gól, Beľania ten vyrovnávajúci a naši chlapci tretí, 

poisťujúci. Jednogólové vedenie sme si už nenecali vziať a aj napriek veľkej snahe 

súpera skóre už ostalo nezmenené. Chlapci si za predvedený výkon a bojovnosť tri 

body zaslúžili. Pred stovkou divákov rozhodoval Tomáš Štefanič.  
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8. Cirkevný  život 

Olcnava  patrí do Spišskej diecézy a náš  diecézny biskup je Mons. Štefan  Sečka, 

pomocným  biskupom  je vdp. Andrej Imrich. 

Naša filiálka Olcnava  patrí  do  farnosti  Bystrany. Farským  administrátorom   je 

ThLic. PaedDr. Rudolf Pitoňák, ktorý  má kaplána  Mgr. Mareka  Boču. 

Naša  farnosť má 4143  obyvateľov, z toho je  3378  katolíkov. 

Olcnava  patrí do Spišskej diecézy a náš  diecézny biskup je Mons. Štefan  Sečka. 

 

Mgr. Marek  Boča – nar. 2.2. 1982. 

Dátum ordinácie – 17.6.2006. 

Pôsobenie -  rok 2006 kaplán –Kežmarok,  rok 2007 kaplán – Stará Ľubovňa, 

rok 2012 kaplán –Poprad, rok  2014 – kaplán Lendak, rok 2017 – kaplán 

Bystrany. 

 

ThLic. PaedDr. Rudolf Pitoňák- nar.  29.11.1968 

Dátum ordinácie – 14.6.1992 

Pôsobenie – rok 1992 – 1994 kaplán v Ružomberku ; rok 1994 -2005 farár –

Liptovské  Sliače ; rok 2005 – 2015 – farár –Letanovce ; od 7.7.2015 – farár  

Bystrany ( Olcnava). 

 

V Olcnave sa nachádza filiálny kostol Narodenia Panny Márie z roku 1890. Kostol 

slúžil dlhé  desaťročia , ale  postupne sa stával priestorovo  nevyhovujúcim a tak sa  

rozhodlo o prestavaní  pôvodného kostola. Hovoríme o „novom“ kostole, ktorý  bol 

slávnostne  vysvätený 9. 9. 1995.  V tomto  kostole je 250  miest  na sedenie  a 260  

miest  na státie.  
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Nedeľa  Božieho  milosrdenstva – 23. 4. 2017 

Jedenkrát  ročne  sa Park  Božieho  milosrdenstva v Olcnave zaplní viac veriacimi, 

ako obvykle počas prvých piatkov, kedy sa o 15,00 hodine  pravidelne  modlí 

Korunka Božieho milosrdenstva.  

Je práve týždeň  po slávení Veľkej noci a táto  nedeľa je Cirkvou ustanovená ako 

nedeľa zasvätená Božiemu milosrdenstvu.  

Máme česť  pravidelne  medzi nami privítať  nejakého  hosťa, ktorý  svätú omšu  

celebruje. 

Dnes, pri piatom výročí, to bol správca  farnosti Ľubica Vdp. Martin  Skladaný. 

Tiež patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o jej zdarný priebeh. Pánovi  

kostolníkovi Vladovi  Olejníkovi, Petrovi Hvizdošovi, Jozefovi Kerulovi, Alfonzovi 

Sedlákovi. 

Nová  krížová  cesta  v olcnavskom chotári  

Je  dobre, že v Olcnave  máme aj pár  nadšencov  pre dobrú vec, ktorí  nečakajú  na 

pokyn a rozhodnutia , ale prácu si nájdu  sami, ktorá poteší nielen ich, ale aj okolie.  

 A tak ako prvotná myšlienka sa zrodila v mysli pána  Miroslava   Gardošíka a síce, 

vybudovať  krížovú  cestu v krásnej olcnavskej  prírode a tak  potešiť dušu aj telo, 

lebo  ako lokalitu si vybral smer  Vítkovská   hora ( kopec). 

Oslovil  pár olcnavčanov a začala sa realizácia.  

Výraznou finančnou mierou na jej výstavbe sa podieľala  Nadácia  Jozefa  Salaja, 

Olcnavská  firma AGES ( nerezové tabuľky) , 14  železných  krížov vysokých  250 cm 

vyrobil a upravil  p. Miroslav  Gardošík, celkovú  úpravu  terénu  zabezpečil p. Marek  

Zahuranec, predprípravné  práce a betónovanie  vykonali páni  Rudolf  Mucha, 

Ladislav  Košút a  Jozef  Kerula. 

Aj pár  olcnavských  žien finančne prispelo na jej realizáciu.  

Práce sa ukončili v piatok 6. 10. 2017 za pekného  jesenného počasia.  

Celková  dĺžka krížovej  cesty  predstavuje okolo 550 metrov.  
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Posvätenie  krížovej  cesty - 15.10.2017 

 

Nedeľa, deň pokoja a oddychu.  

Popoludní   v čase okolo 14,00  hodiny  sa začalo schádzať  spoločenstvo ľudí, ktorí 

sa  chceli aj napriek  októbrovému obdobiu pomodliť  krížovú  cestu.  A nie len  

pomodliť, zároveň byť  účastní na jej vysvätení.  

Park Božieho milosrdenstva – tam sa to všetko začalo, pretože tamojší  drevený  kríž 

je prvou zastávkou Cesty.  

Pokračovalo sa smerom na Vítkovce, kde sa asi na 500 metrovom úseku nachádza 

12 železných krížov, ktoré pán farár PaedDr.  Rudolf Pitoňák spolu s pánom 

kaplánom Mgr.  Marekom Bočom posvätili.  

Štrnáste  zastavenie  je pôvodný  drevený  kríž, ktorý  sa týči  takmer na hranici  

oddeľujúcej  olcnavský extravilán od  vítkovského.  

Akcie  sa  zúčastnilo  dosť  veľa ľudí   (cca 150  ľudí ), ktorí si  po absolvovaní 

miernej  turistiky a duchovnej očisty  iste  zaslúžili nejaké  pohostenie. To  nám 

pripravil  pán Miroslav  Gardošík  ( sponzor – štedrí  ľudia) v podobe  chutnej  

kapustnice, kávy , vareného  vínka  či perníkových  koláčov.  

Prišlo  aj  niekoľko  hostí z Bystrian  a Vítkoviec.  

Nádherné, takmer  letné  počasie  iste prispelo  k sviatočnému a veľmi príjemnému  

okamihu nedeľného  popoludnia.  

(Pozn. Počas agapé sa na lúke nad prítomnými ľuďmi prišlo ukázať ako na 

objednávku malé  motorové lietadlo, ktoré letelo takmer nad hlavami ľudí a zamávalo 

krídlami. 

 Mnohí si to vysvetlili, že  nás takýmto  spôsobom prišiel pozdraviť a tento druh akcie 

odobriť náš  drahý a milovaný  zosnulý kňaz,  športovec a  letec Vdp. Jozef  

Krišanda) 
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Vianočný  koncert – 25.12. 2017 

 

Mladí z farnosti Bystrany pripravili hudobno-dramatický vianočný koncert s názvom 

„Prišiel ako dieťa.“ Známe i neznáme vianočné piesne sa striedali s rozprávkami, 

ktoré napísal taliansky kňaz Bruno Ferrero. Tento rok sa nám predstavili účinkujúce 

z Olcnavy , Hincoviec a Bystrian. 

Olcnava – Veronika Bežilová, Mária Sedláková, Juliana Krokusová 

Hincovce – Terézia Filipová 

Bystrany – Aneta Valenčíková, Martina Brajerčiková, Katarína Jankovičová. 

Koncert sa konal 25. decembra 2017 o 17.00h v rímskokatolíckom kostole v Olcnave 

a 26. decembra o 17.00h v rímskokatolíckom kostole v Bystranoch.  

V Olcnave sa vianočného koncertu sa zúčastnilo približne 60 ľudí, v Bystranoch 

približne 40 ľudí. Dobrovoľné vstupné putovalo na misie do Bolívie, kde pôsobí 

bývalý kaplán Ján Piatak. V Olcnave a v Bystranoch sa vyzbieralo 595 €. 

 

Zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

 (výňatky zo zápisníc) 

 

Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 10. 3. 2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

         účasť poslancov:  100 % 

Program: Otvorenie 

a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 b) Kontrola plnenia uznesení 

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Oznámenie o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Olcnave za rok 

2016 

Prejednanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2017 – 2019 
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Príloha č 1/2017 - Návrh VZN č. 7  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Prejednanie návrhu VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území 

obce   Odkúpenie s.r.o. obce Olcnava 

Rôzne 

Interpelácie poslancov  

Pripomienky občanov  

  K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

        Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí 

a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý doplnil o body:   

č. 6 – Príloha č. 1 - Návrh VZN č. 7  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  

č. 9 - Odkúpenie s.r.o. obce Olcnava 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania s navrhnutými 

zmenami a doplnkami. 

K bodu 2: a) ) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Zlatica Kožárová, p. Michal Kaščák 

Návrhová komisia: Ing. Miroslava Rusnáková, p. Ján Olejník  

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice  

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o splnených uzneseniach  

K bodu 3:  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Hlavný kontrolór obce predložil  správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.  Oboznámil 

obecné zastupiteľstvo s vykonanými kontrolami  za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá tvorí prílohou 

zápisnice.  

K bodu 4:  Oznámenie o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva           

v Olcnave za rok 2016 
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Hlavný kontrolór oboznámil obecné zastupiteľstvo o plánovanej kontrole plnenia 

uznesení za rok 2016.  Obecného zastupiteľstvo oznámenie o kontrole plnenia 

uznesení za rok 2016 zobralo na vedomie.  

  K bodu 5:  Prejednanie návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky 2017 – 2019 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s hospodárením obce za predošlý 

rok, kde uviedol že k 31.12.2016 obec disponovala s finančnými prostriedkami 

v celkovej výške 79 318,- eur. Ďalej starosta obce informoval o plánovaných 

investíciach a to:  pokládke kanalizačného potrubia pod železničným mostom 

a pokračovanie pokládky kanalizačného potrubia na ulici Osloboditeľov od Hasičskej 

zbrojnice smerom do časti obce zvanej Raj, rekonštrukcií KD, rekonštrukcií budovy 

ZŠ s MŠ a hasičskej zbrojnice a pokládke asfaltového koberca na ul. Jarnej, Zelenej 

a oprava koberca na ul. Hornádskej.  

Následne starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom  rozpočtu obce 

Olcnava na roky 2017 – 2019 a s návrhom viazania finančných  prostriedkov ZS 

s MŠ. Riaditeľka ZŠ s MŠ   Mgr. Mária Korfantová,  oboznámila obecné  

zastupiteľstvo  s návrhom rozpočtu ZŠ s MŠ  a s činnosťou školy v roku 2016.  

Hlavný kontrolór konštatoval, že rozpočet na rok 2017 nebol schválený do 

31.12.2016, preto obec začala rok 2017 v rozpočtovom provizóriu. Rozpočtové 

príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom 

obce po jeho schválení.  Obec v zmysle zásad od roku 2014 neuplatňuje program 

obce. Celkovo bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný.  

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

finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania 

a časťou prebytku bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtom roku. 

Zverejnený návrh rozpočtu obsahuje aj rozpočty na roky 2018 a 2019 v takom istom 

členení  ako navrhovaný rozpočet na r. 2017, vrátane pokračovania investičných 

akcií.  

Hlavný kontrolór odporučil Obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2017 – 

2019 schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2017 - 2019 

jednoznačne schválilo. Návrh rozpočtu obce tvorí prílohu zápisnice.  
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K bodu 6:  Príloha č. 1/2017 - Návrh VZN č. 7  o určení výšky dotácie na 

prevádzku   a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom prílohy č. 1/2017 -  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. 1/2017 - Návrh 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. 

K bodu 7: Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Futbalového klubu Olcnava o poskytnutie 

dotácie na rok 2017 vo výške 8000,- Eur na financovanie výdavkov súvisiacich 

s pôsobením mužstiev futbalového klubu, stolnotenisového oddielu a hokejového 

družstva. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo  žiadosť o dotáciu a schválilo ju vo výške 8500,- 

Eur.  

K bodu 8: Prejednanie návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov  

Na základe protestu prokurátora proti VZN č. 12 obce Olcnava o podmienkach 

držania psov na území obce Olcnava, bol spracovaný  nový návrh VZN 

s prihliadnutím na pripomienky okresného prokurátora.  

Obecné zastupiteľstvo  vyhovuje protestu prokurátora proti VZN č. 12 zo dňa 

19.11.2012  jednohlasne schvaľuje nové VZN č.1/2017  o podmienkach držania psov 

na území obce Olcnava. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice.  

K bodu 9:  Odkúpenie s.r.o. obce Olcnava 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti okrem založenia  s.r.o. aj  

odkúpenie  s.r.o. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo aj  možnosť odkúpenia s.r.o a 

splnomocnilo starostu obce k odkúpeniu s.r.o. obce Olcnava, kde obec bude 100% 

vlastníkom s.r.o. 

 K bodu 10: Rôzne 

Starosta obce dal návrh, aby obecné zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra ku 

kontrole všetkých VZN. Obecné zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra  touto 
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kontrolou.  

Kontrolór obce bol oboznámený s doplnením plánu svojej kontrolnej činnosti 

o kontrolu  platných VZN a vnútorných predpisov obce Olcnava.  

bodu 11: Interpelácie poslancov  

Ing. Rusnáková Miroslava požiadala o úpravu poľnej cesty na Domkovej, nakoľko pri 

dažďovom počasí sa z tejto cesty na ulicu naplavuje blato.   

P. Olejník Ján predniesol pripomienku p. Furmana Otta, že na  Hornádskej ulici je 

zničená cesta kvôli otáčaniu áut s komunálnym odpadom pred jeho domom.  

bodu 12: Pripomienky občanov  

Neboli žiadne.       

K bodu 13.  Záver 

Z á p i s n i c a 

 

z 19. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 9. 6. 2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

   účasť poslancov:   71 % 

Program:  

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol 

4. Záverečný účet obce za rok 2016 

5. Príprava akcie: Deň obce 

6. Prejednanie príprav projektovej dokumentácie vodného zdroja pre 

napojenie rómskej osady 

7. Predloženie žiadosti  o NFP – Zateplenie obecného úradu a kultúrneho 

domu, 

8. Úprava rozpočtu 

                 9.   Rôzne 

               10.   Interpelácie poslancov                                                                                                                     
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil 

ich s programom zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania s navrhnutou 

zmenou. 

K bodu 2: a) ) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice: Ing. Miroslava Rusnáková, Miroslav Gardošík 

Návrhová komisia: Jozef Olejník, Bc. Juliana Krokusová 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice  

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia priebežne. 

K bodu 3:  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch konrolnej činnosti 

Hlavný kontrolór obce predložil  správu o výsledkoch  kontrolnej činnosti, ktoré boli 

zamerané na vnútorné predpisy obce.   

 Obecné     zastupiteľstvo     zobralo    na   vedomie  správu o  výsledkoch kontrolnej 

činnosti   č. 01/2017/ocz, ktorá tvorí prílohou zápisnice.  

K bodu 4:  Záverečný účet obce Olcnava za rok 2016 

 Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu  návrh záverečného účtu 

obce Olcnava za rok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

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

zastupiteľstvu Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 

obce Olcnava  za rok 2016.   

   Záverečný účet bol dňa 24. 5. 2017 zverejnený na úradnej tabuli obce s dodržaním 

zákonom  stanovenej 15 – dňovej lehoty (§ 9 ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. a  § 16 

ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.). Záverečný účet bol zverejnený aj prostredníctvom 

webovej stránky obce.  

Prebytok rozpočtu obce po skončení roka je zdrojom tvorby rezervného fondu, 

prípadne ďalších peňažných fondov (§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.). 

Obec Olcnava za rok 2016 vykázala účtovný výsledok hospodárenia súhrnne aj za 
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rozpočtovú organizáciu v celkovej výške 73 498,08 Eur. Z prebytku rozpočtu sa 

vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku  zo štátneho rozpočtu a dary. V prípade obce Olcnava sú to 

prostriedky základnej školy s materskou školou -  3.934,36 EUR na prenesený výkon 

štátnej správy v školstve a   finančné prostriedky darované – vo výške 4000,- Eur 

nadáciou Jozefa Salaja. 

  Na základe uvedených hodnotení hlavný kontrolór obce odporučil obecnému 

zastupiteľstvu záverečný účet za celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo   jednohlasne   schválilo celoročné hospodárenie obce 

Olcnava        za rok 2016 – záverečný účet obce Olcnava za rok 2016  bez výhrad.  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za 

rok 2016 tvorí prílohu zápisnice. 

Obecný úrad navrhuje  previesť finančné prostriedky minulých období do rezervného 

fondu    vo výške 1 545,00 Eur a do fondu rozvoja obce vo výške 69 837,94 Eur. 

K bodu 5:  Príprava akcie: Deň obce 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo  o pripravovanom programe na 

akciu Deň obce, ktorá bude dňa 27. 8. 2017 o 14:00 hod, na ktorú sú ako 

účinkujúci pozvaní FS z Poráča, FS Domková, hudobná skupina primátora 

mesta Sp.Vlachy Ľ. Fifíka, deti z MŠ v Olcnave, deti z umeleckej školy v Sp. 

Vlachoch, domáci interpreti z hudobnej skupiny Nehemiáš a taktiež budú 

pripravené nafukovacie atrakcie pre deti.  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

akciu deň obce a zobralo na vedomie informáciu starostu obce. 

K bodu 6:  Prejednanie príprav projektovej dokumentácie vodného zdroja pre 

napojenie rómskej osady 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti prípravy projektu na zachytenie 

prameňa pitnej vody z časti obce Belá pre napojenie rómskej osady a následne 

o možnosti napojenia celej obce. S prípravou súvisí výškopisné geometrické 

zameranie, projektová dokumentácia a súhlasné stanoviská príslušných úradov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pripravovaný projekt. 

K bodu 7:  Predloženie žiadosti  o NFP – Zateplenie obecného úradu 

a kultúrneho domu 
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Obecné zastupiteľstvo v Olcnave prejednalo a následne schválilo  predloženie 

žiadosti o NFP na  projekt -  Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu; 

- výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 18 270,12 EUR z  

   celkových oprávnených výdavkov 365 402,33 EUR; 

- výšku neoprávnených výdavkov 0,00 EUR o ktoré bola znížená výška celkových 

oprávnených    výdavkov 365 402,33 EUR v dôsledku plánovanej úspory energie na 

vykurovanie  alebo  vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej 

medzery prostredníctvom  finančnej analýzy projektu; 

V tomto projekte sa jedná o celkové zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, 

o celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie, o celkovú rekonštrukciu kúrenia 

a o spevnenie podláh nadzemných miestností obecného úradu. V tomto projekte sú 

z dôvodu zníženia energetických nákladov navrhnuté aj fotovoltaické články 

a tepelné čerpadlo.  

 K bodu 8: Úprava rozpočtu  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo zmenu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č. 4 v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa ustanovení § 14, ods.2,písm. a),b),c), zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách; rozpočtové opatrenie tvorí prílohu 

zápisnice. 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s rozpočtovými opatreniami 

vykonanými starostom obce do 31. 5. 2017. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu 

zápisnice. 

  K bodu 9: Rôzne 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovanom poistení zamestnancov 

obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo poistenie zamestnancov schválilo. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo družbu s Poľskou gminou Chocz a pripustilo aj 

možnosť družby s inou obcou na Slovensku.  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ďalšom jednaní o odpredaji akcií 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o činnosti v obci: 

- naďalej  sa pokračuje v oprave kultúrneho domu a oplotenia 

- vybetónovala sa a oceľovou výstužou sa spevnila cesta do Hája 

- boli ukončené práce odvodnenia šatní na futbalovom ihrisku 
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- realizujú sa dokončovacie práce mantinelov hokejového ihriska, osvetlenia 

hokejového ihriska  a multifunkčného ihriska a terénne úpravy 

- pripravuje  sa prepojenie kanalizačnej prípojky pod železničným mostom od ul. 

Osloboditeľov 1   ku Hornádskej ul. 16 v dĺžke 150m. 

- pripravuje sa riešenie  upchatej kanalizácie  KD s napojením sa na obecnú 

kanalizáciu 

- pripravuje sa pokračovanie výstavby kanalizácie od hasičskej zbrojnice hore po ul. 

Osloboditeľov do časti obce zvanej Raj 

- pripravuje sa rekonštrukcia strelnice z príspevku ministerstva financií v celkovej 

výške 10 tis. Eur 

- prebiehajú prípravy PD na realizáciu nového asfaltového koberca na ul. Jarnej, 

Zelenej  a Hornádskej 

- bola podaná žiadosť o finančný príspevok na rekoštrukciu hasičskej zbrojnice 

K bodu 10: Interpelácie poslancov  

Miroslav Gardošík: Pripomienka k rozpočtu:  

Navrhol aby obec splatila kontokorentnú pôžičku z Prima banky, ktorú obec použila 

na financovanie pokládky asfaltového koberca na ul. Nová  do ukončenia volebného 

obdobia a aby sa využívali eurofondy na projekty pokládky asfaltových kobercov 

a aby sa nezadlžovala obec. 

PaedDr. Kožárová – vyjadrila nesúhlas, nakoľko obec by nemala finančné 

prostriedky na ďalšie  plánované akcie ako sú pokládka vodovodu a kanalizácie, ako 

aj ďalší  rozvoj obce ako napr. opravy ciest. 

Starosta obce: vyjadril nesúhlas, nakoľko kontokorentnú pôžičku z Prima banky 

schválilo obecné zastupiteľstvo na dobu splácania 10 rokov, ktorú obec priebežne 

bezproblémovo spláca. Informoval obecné zastupiteľstvo aj o tom, že dlhodobo 

žiadne projekty z európskych fondov nie sú zamerané na obnovu asfaltových 

kobercov v obci a že tieto rekonštrukcie si obec musí riešiť vo vlastnej réžií. 

Miroslav Gardošík: poukázal na skládku kameňa pri areáli školy a futbalového 

ihriska. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že túto skládku kameňa  obec 

využíva pri ukončovacích prácach pri betónovaní cesty do Hája ako zásobu 

nevyhnutne potrebného kameniva. 

Ďalej uviedol, že časť tejto skládky sa použije pri terénnych úpravách klziska 

umiestneného v areáli školy a taktiež veľká časť skládky sa použije ako podkladový 
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materiál pri prekopávkach obecných ciest.  

Jozef Olejník položil otázku ohľadom žiadosti DHZ o pridelenie hasičského auta. 

Starosta obce informoval, že žiadosť je podaná a okrem finančného príspevku na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice by obec koncom roka mala dostať aj hasičské auto 

a prívesný protipovodňový vozík. 

K bodu 11: Pripomienky občanov  

Neboli žiadne.  

K bodu 12:  Záver   

Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Z á p i s n i c a 

z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 10. 8. 2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

   účasť poslancov:   100 % 

Program:  

1.  Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    b) kontrola plnenia uznesení 

3. Príprava dňa obce 

4. Prejednanie prípravy projektovej dokumentácie kamerového 

systému 

  5.  Prejednanie  VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na  

                           umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

v obci Olcnava   počas volebnej kampane.  

     6.   Prejednanie a schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva   

7 Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 

8.   Prejednanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na   

II. polrok 2017 

9.    Rôzne                                                                                                                    
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K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania. 

K bodu 2: a) ) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Návrhová komisia:  Jozef Olejník, Bc. Juliana Krokusová 

Overovatelia zápisnice: Ján Olejník, Michal Kaščák 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice.  

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia 

priebežne. 

K bodu 3. Príprava akcie „Deň obce“Starosta obce spresnil informáciu 

o  programe na kultúrne podujatie „Deň obce“, ktoré bude dňa 27. 8. 2017 o 

14:00 hod. Ako účinkujúci sú  pozvaní:  FS z Poráča, FS Domková, hudobná 

skupina Q plus Spišské Vlachy, deti z MŠ v Olcnave, deti zo ZUŠ Spišské 

Vlachy a taktiež budú pripravené nafukovacie atrakcie pre deti.  Večer bude 

hrať do tanca Ondrej Sakmár. Obecné zastupiteľstvo si rozdelilo úlohy na 

zabezpečenie akcie  „Deň obce“  a zobralo na vedomie informácie starostu 

obce.  

K bodu 4: Prejednanie prípravy projektovej dokumentácie kamerového 

systému 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovanom projekte na 

zavedenie kamerového systému na prevenciu kriminality obce.  Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo prípravu projektu kamerového systému.  

K bodu 5: Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2017 o vyhradení miest 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v obci Olcnava počas volebnej kampane. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu VZN č. 2/2017 o vyhradení 

miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v obci Olcnava počas volebnej kampane. Obecné 
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zastupiteľstvo schválilo priestor na umiestňovanie volebných plagátov na ulici 

Osloboditeľov pred rodinným domom č.  77 na úradnej tabuli a zároveň 

schválilo VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Olcnava 

počas volebnej kampane. 

K bodu 6: Prejednanie a schválenie rokovacieho poriadku obecného 

zastupiteľstva 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rokovacieho poriadku. 

Obecné zastupiteľstvo rokovací poriadok jednohlasne schválilo. Rokovací 

poriadok tvorí prílohou zápisnice. 

K bodu 7:  Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 

2016 

Starosta obce predložil  správu hlavného kontrolóra o stave a úrovni 

vybavovania sťažností a petícií za rok 2016. Hlavný kontrolór nezistil porušenie 

súvisiacich všeobecne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov obce.   

V súvislosti s doplnením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odporúča upraviť 

vnútorný predpis obce o sťažnostiach a petíciách doručených obci Olcnava 

a zosúladiť ho s účinným znením zákona.  

Obecné  zastupiteľstvo   zobralo    na   vedomie  správu o  stave a úrovni 

vybavovania sťažností a petícií za rok 2016, ktorá tvorí prílohou zápisnice.  

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o návrhu správy hlavného kontrolóra 

o výsledku kontroly č. 04/2017 zo dňa 21. 7. 2017. Cieľom kontroly bolo VZN o 

umiestňovaní volebných plagátov.  

K bodu 8:   Prejednanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na  II. polrok 2017 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na  II. polrok 2017, schválilo plán kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2017 a zároveň poverilo hlavného kontrolóra vykonaním schválených 

kontrol. 
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 K bodu 9: Rôzne 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo s listom od firmy Vanous Martin 

o pláne ťažby dreva na 10 rokov. 

K bodu 10: Interpelácie poslancov  

PaedDr. Kožárová Zlatica – dotaz na zber separovaného odpadu ohľadom zberu 

železa 

Olejník Ján - spýtal sa na problém názvov ulíc 

Bc. Juliana Krokusová – dotaz, či by sa nedali natrieť lavičky v parku pri kostole 

K bodu 11: Pripomienky občanov  

Neboli žiadne.  

K bodu 12:  Záver   

Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Z á p i s n i c a 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 10.10. 2017 

Program: 

Otvorenie 

a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 b) Kontrola plnenia uznesení 

Príprava posedenia s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

Rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. - Brantner Nova 

Správa z vykonaných kontrol  

Prenájom šatne futbalového klubu 

Rôzne 

Interpelácie poslancov 

 Pripomienky občanov  

 Záver                                                                         

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Starosta obce navrhol rozšírenie programu 

o bod: č. 6: Prenájom šatne futbalového klubu.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania. 
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K bodu 2: a)) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia:  Ján Olejník, Miroslav Gardošík 

Overovatelia zápisnice: Bc. Juliana Krokusová, Ing. Miroslava Rusnáková  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice. 

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia 

priebežne. 

K bodu 3. Príprava posedenia s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k 

starším 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že dňa  29. 10. 2017 o 14 hod 

sa uskutoční posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Na posedení 

vystúpi FS Šafolka zo Smižian, FS Domkova z Olcnava, Spevácke duo 

z Kaľavy a ľudový rozprávač z Domaňoviec. Občerstvenie bude dovezené 

z Reštaurácie Nová. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy. Je potrebné zakúpiť 

darčeky pre 140 občanov. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

K bodu 4: Rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. - Brantner 

Nova 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Spoločnosti Brantner 

Nova, s.r.o. na rozšírenie regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. V Spišskej 

Novej Vsi o 4. a 5. etapu s predpokladanou celkovou životnosťou skládky do 

roku 2042. Starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu podporiť 

rozšírenie skládky, nakoľko aj naša obec vyváža komunálny odpad na skládku 

Kúdelník. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo a podporilo rozšírenie Regionálnej skládky 

odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládka je 

stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale udržateľného rozvoja odpadového 

hospodárstva obci a miest regiónu Spiš.  
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K bodu 5: Správa z vykonaných kontrol 

Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra, starosta obce prečítal správu HK 

o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 2/2017/ocz, ktorej súčasťou je správa 

o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2016, kde konštatoval že 

v roku 2016 nebola obecným úradom zaevidovaná ani jedna sťažnosť a petícia. 

Vzhľadom na zmenený a doplnený zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je 

potrebné upraviť vnútorný predpis obce Smernica o sťažnostiach a petíciách 

doručených obci Olcnava a zosúladiť ho s účinným znením zákona. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra na vedomie.  

K bodu 6: Prenájom šatne futbalového klubu.  

Starosta obce predniesol návrh futbalového klubu Olcnava  na prenájom šatne 

futbalového klubu. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prenájom šatne 

futbalového klubu bezodplatne na dobu 10 rokov. 

K bodu 7: Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov, že  v mesiaci október prebehne pokládka 

ciest na ulici Jarnej a Zelenej. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že vysprávky 

ďalších ulíc  budú riešiť na ďalšom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude 

konať  dňa 16. 10. 2017.  

K bodu 8: Interpelácie poslancov  

Jozef Olejník – požiadal o informáciu ohľadom cesty ku škole 

Miroslav Gardošík – požiadal o informáciu ohľadom úpravy cesty na ul. Hornádskej 

K bodu 9: Pripomienky občanov  

Neboli žiadne.  

K bodu 10:  Záver   

Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Z á p i s n i c a 

 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 16. 10.2017 

Program: 

1. Otvorenie 

2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie pokládky asfaltového koberca v obci Olcnava  

4. Rôzne 

5. Interpelácie poslancov 

6.   Pripomienky občanov  

7.   Záver                                                                         

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí 

a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania. 

K bodu 2: a)) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia:  Ing. Miroslava Rusnáková, PaedDr. Zlatica Kožárová 

Overovatelia zápisnice: Ján Olejník, Jozef Olejník  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice. 

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia 

priebežne. 

K bodu 3. Prerokovanie pokládky asfaltového koberca v obci Olcnava. 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s dlhodobo plánovaným úmyslom 

pokládky asfaltového koberca na ul. Jarnej a Zelenej z dôvodu ukončenia napájania 

rodinných domov na kanalizáciu a obecný vodovod. Nakoľko od doby napájania 

domácnosti na obecný vodovod a kanalizáciu   uplynul jeden rok a je predpoklad že 
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prekopávky cez cestu sú dostatočne zhutnené, obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 

pokládku asfaltoveho koberca na ulici Jarnej a Zelenej. 

Obecné zastupiteľstvo ďalej prejednalo aj výspravky asfaltového koberca na 

ostatných uliciach a dospelo k záveru, že najvýhodnejšou alternatívou by boli 

pokládky väčšieho rozsahu. 

Starosta obce s danou alternatívou súhlasil, ale poukázal na nedostatok finančných 

prostriedkok k realizácií kompletných rekonštrukcií ciest. Obecné zastupiteľstvo 

zobralo túto skutočnosť na vedomie s tým, aby sa kompletne zrealizovali aspoň 

najviac vyťažené úseky obecných ciest na ul. Hornádskej, Lesnej, Lúčnej 

a Železničnej.  

Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce na prerokovanie alternatívnych 

možnosti rozdelenia pokládky asfaltových kobercov, ako aj platieb za pokládky 

asfaltových kobercov aj na nasledujúci rok 2018.  

K bodu 4: Rôzne 

K bodu 5: Interpelácie poslancov    Neboli žiadne 

K bodu 6:  Pripomienky občanov 

Neboli žiadne.  

K bodu 7:  Záver   

Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

   

 

Z á p i s n i c a 

 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,konaného dňa 16. 11. 2017 

Program: 

1. Otvorenie 

                     2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

      b) Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie zámeny pozemkov s Košickým samosprávnym 



   

 

 

 

63 

krajom 

4. Prejednanie určenia zástupcu obce ako prísediaceho podľa § 

140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na súdnych 

pojednávaniach 

6. Prejednanie práce poslancov Obecného zastupiteľstva počas celého 

roka 2017 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach  školy a školského zariadenia za školský rok 

2016/2017  

8. Prejednanie návrhu VZN 3/2017 o zavedení a poskytnutí 

elektronických služieb 

9. Začatie kanalizačných prác na ulici Osloboditeľov  

10. Rekonštrukcia strelnice. 

11. Úprava rozpočtu 

12. Prejednanie výročnej správy obce Olcnava za konsolidovaný celok za 

rok 2016  

13. Interpelácie poslancov 

14. Pripomienky občanov 

15. Záver 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil 

ich s programom zasadnutia. Poslanec obecného zastupiteľstvo p. Miroslav Gardošík 

navrhol rozšírenie programu o bod: č.8) Začatie kanalizačných prác na ulici 

Osloboditeľov  

a bod č. 9) Rekonštrukcia strelnice. 

Starosta obce navrhol aby sa rozšíril program o bod: 10) Úprava rozpočtu  

a bod 11) Prejednanie výročnej správy obce Olcnava za konsolidovaný celok za 

rok 2016 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program a rozšírenie programu rokovania. 

K bodu 2: a)  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia: Miroslav Gardošík, PaedDr. Zlatica Kožárová 
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Overovatelia zápisnice. Ing. Miroslava Rusnáková, Ján Olejník 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice. 

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia 

priebežne. 

K bodu 3: Prejednanie zámeny pozemkov s Košickým samosprávnym 

krajom 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstve o liste Košického 

samosprávneho kraja ohľadom usporiadania pozemkov. Obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie žiadosť Košického samosprávneho kraja 

o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov registra C par. č. 180/2, zastavené 

plochy a nádvoria o výmere 672 m2 a parc č. 180/5, ostatné plochy o výmere 

337 m2 a pozemku registra E KN parc. Č. 179/2, trvalé trávnaté porasty 

o výmere 2742 m2 v k.ú. Olcnava, obec Olcnava a súhlasilo 

s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov Košického samosprávneho 

kraja formou zámeny s pozemkami obce, ktoré sa nachádzajú pod  prístupovou 

komunikáciou  obce ktorú vlastní  Košický samosprávny kraj  v pomere 1:1. Ksk 

je povinný svoje pozemky  vytýčiť.  

     K bodu 4: Prejednanie určenia zástupcu obce ako prísediaceho podľa § 

140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na súdnych 

pojednávaniach 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo list Okresného súdu Spišská Nová Ves, 

týkajúceho sa voľby prísediacich podľa § 140 Z.z. o sudcoch a prísediacich.  

Obecné zastupiteľstvo neurčilo žiadneho prísediaceho. 

K bodu 5: Prejednanie práce poslancov Obecného zastupiteľstva počas celého 

roka 2017 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo svoju celkovú činnosť na rok 2017  

a odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré bude vypočítané na 

základe účasti na obecných zasadnutiach, zasadnutiach komisií a účasti na 

obecných akciách v roku 2017. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 
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celoročné odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2017, ktoré tvoria 

prílohu zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo   poďakovalo hlavnému konrolórovi  obce za celoročnú 

prácu a schválilo mu  ročnú odmenu vo výške 290,- Eur.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj nevyčerpanú dovolenku starostu obce za 

rok 2016 a  jednohlasne schválilo starostovi obce preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2016.  

K bodu 6: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach   školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017  

Obecné zastupiteľstvo bolo informované o  výchovno-vzdelávacej činnosti Zš 

s Mš v Olcnave za školský rok  2016-2017. Obecné zastupiteľstvo správu 

jednohlasne schválilo. 

K bodu 7: Prejednanie návrhu VZN 3/2017 o zavedení a poskytnutí 

elektronických       služieb 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN 3/2017 o zavedení a poskytnutí 

elektronických služieb a jednohlasne ho schválilo.  

K bodu 8:  Začatie kanalizačných prác na ulici Osloboditeľov  

Miroslav Gardošík podal návrh,  aby sa prijalo uznesenie, o presnom určení dátumu 

o začiatku prác pokládky  kanalizačného potrubia na ulici Osloboditeľov. Navrhol aby 

sa zemina z výkopov vyvážala preč a namiesto zeminy aby sa tam navozilo 

kamenivo z miestneho kameňolomu. Ďalej navrhol,  aby do jedného roka sa na ulici 

Osloboditeľov zrealizovala pokládka asfaltového koberca. Starosta obce skonštatoval 

že takýto variant vývozu zeminy, nákupu a dovozu kameniva by značne predražil 

celkove náklady stavby kanalizácie. Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo 

o podaní žiadosti na výstavbu kanalizácie na ul. Osloboditeľov od Hasičskej smerom 

k poslednému domu v časti obce zvanej Raj v októbri tohto roku. 

Hlavný kontrolór obce upozornil, že na investície je potrebné mať aj dostatočné 

množstvo finančných prostriedkov v rozpočte.  

Obecné zastupiteľstvo návrhy prerokovalo, ale nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

K bodu 9: Rekonštrukcia strelnice 

Miroslav Gardošík  sa informoval o účele využitia strelnice a dal návrh na jej 
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prestavbu. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že na strelnicu 

získal dotáciu z  ministerstva financií vo výške 10 tis. Eur a že strelnica bude slúžiť 

na športovo-rekreačné účely obyvateľom obce. Ďalej informoval, že strelnica je 

v havarijnom stave a že je potrebné v nej realizovať elektrickú prípojku, novú 

elektroinštaláciu, výmenu okien, opravu strechy  a drobné stavebné práce. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo správu o rekonštrukcii strelnice na vedomie.  

 K bodu 10:  Úprava rozpočtu 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  a následne schválilo zmenu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č. 15 v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení  v z. n. p. a podľa ustanovení § 14, ods.2, písm. a),b),c), 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách; rozpočtové opatrenie tvorí 

prílohu zápisnice. 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s rozpočtovými opatreniami 

vykonanými starostom obce do 31. 10. 2017. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu 

zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenia č. 15.   

K bodu 11:  Prejednanie výročnej správy obce Olcnava za konsolidovaný 

celok za rok  2016   

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Spojenú výročnú správu obce 

Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo zobralo 

túto správu na vedomie. 

K bodu 12: Rôzne 

K bodu 13: Interpelácie poslancov  

Ján Olejník sa informoval ohľadom možnosti realizácie stredovej čiary na prístupovej 

ceste do obce.  

Starosta obce prisľúbil, že sa ohľadom tejto záležitosti bude informovať na okresnej 

správe ciest.   

PaedDr. Kožárová – vyjadrila nespokojnosť v komunikácii  medzi  starostom  obce p. 

Jaroslavom  Salajom a poslancami.  Poukázala na absenciu  poslancov  pri  

spoluúčasti na rozhodovaní  a riadení  obce , na nevypočutie si názorov a postojov  

poslancov  a s tým  súvisiacu  nízku informovanosť  týkajúcu  sa diania v obci.  
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Z tohto  dôvodu bol  pán  starosta  obce  Olcnava vyzvaný, aby  na každom  

zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  priebežne  informoval  poslancov o realizácií 

prác  v obci  Olcnava  uskutočnených  od  posledného  zasadnutia OZ,  príp. aby  

oboznámil poslancov s plánovanými  úlohami na najbližšie  obdobie.  

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupitelstva o tom, že každý 

poslanec ktorý sa informoval,  informáciu vždy dostal. Kto sa nepýtal, ten sa cítil byť 

neinformovaný. Ďalej uviedol, že starosta obce rieši len tie záležitosti na ktoré má 

kompetenciu. Na ktoré starosta obce kompetenciu nemá, tie predkladá na 

prejednanie  obecnému zastupiteľstvu.  

Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo o výške výdavkov na akcii „Deň 

obce“ a posedenie s dôchodcami.   

PaedDr. Kožárová – navrhla aby sa verejné oznamy zasielali SMS správou 

občanom, ktorí o to požiadajú.  

Starosta obce poveril p. PaedDr. Kožárovú  aby sa informovala ohľadom 

zasielania SMS oznamov občanom. 

K bodu 13: Pripomienky občanov  

Neboli žiadne.  

K bodu 14:  Záver   

Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Z á p i s n i c a 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave, konaného dňa 18.12. 2017 

 

 

Program: 

                 1.  Otvorenie 

                 2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     b) Kontrola plnenia uznesení 

                 3.  Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 - 2020   
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4.  Príloha č. 1/2018  k VZN 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na   dieťa  materskej školy a žiaka školského zariadenia  

                 5.  Smernica č. 1/2017 na zabezpečenie postupu vybavovania 

sťažností a petícií        

                 6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava 

na obdobie  1. polroku 2018 

       7.  Žiadosť futbalového klubu Olcnava o poskytnutie dotácie na rok 2018. 

        8.  Interpelácie poslancov 

9.  Pripomienky občanov   

10. Rôzne 

11.  Záver                                                                         

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámil 

ich s programom zasadnutia a na základe doručenej žiadosti futbalového klubu 

o dotáciu navrhol doplnenie  programu o bod  7. žiadosť futbalového klubu Olcnava o 

poskytnutie dotácie na rok 2018.   

                   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program a rozšírenie 

programu rokovania. 

K bodu 2: a)  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia: Ján Olejník, Jozef Olejník 

Overovatelia zápisnice. PaedDr. Zlatica Kožárová,  Bc Juliana Krokusová  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice. 

K bodu 2b) Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzneseniach, ktoré sa plnia 

priebežne. 

K bodu 3: Návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 - 2020   

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s hospodárením obce za rok 

2017. Následne starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom 

rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 – 2020 a s návrhom viazania finančných 
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prostriedkov ZŠ s MŠ. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou 

v Olcnave, Mgr. Mária Korfantová oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom 

rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2018  - 2020 a s činnosťou školy v roku 2017. 

Celkovo bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný.   

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

zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi 

financovania a časťou prebytku bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtom 

roku. 

Zverejnený  návrh rozpočtu obsahuje aj rozpočty na roky 2019 – 2020 v takom 

istom členení ako navrhovaný rozpočet na r. 2018.  

Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu obce Olcnava na roky 2018 – 2020 

jednohlasne schválilo. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 je prílohou 

zápisnice.  

Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce Olcnava na roky  

2018 – 2020. 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. Celkovo bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Návrh 

rozpočtu zohľadňuje ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obce. 

Hlavný kontrolór odporúčal obecnému zastupiteľstvu v Olcnave návrh rozpočtu 

na roky 2018-2020 schváliť.  

Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou zápisnice.  

     K bodu 4: Príloha č. 1/2018 k VZN 7/2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom prílohy č. 1/2018 – 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. 
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Obecné zastupiteľstvo Prílohu č. 1/2018 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.  

K bodu 5: Smernica č. 1/2017 na zabezpečenie postupu vybavovania 

sťažností a petícií        

Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo smernicu č. 1/2017 na zabezpečenie 

postupu vybavovania sťažností a petícií.        

Obecné zastupiteľstvo smernicu  jednohlasne schválilo. Smernica je prílohou 

zápisnice. 

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Olcnava na   obdobie  1. polroku 2018 

Hlavný kontrolór oboznámil s návrhom činnosti hlavného kontrolóra obce 

Olcnava na obdobie 1. polroku 2018. Obecné zastupiteľstvo návrh plánu 

kontrolnej činnosti KH obce Olcnava na obdobie 1. polroku 2018 jednohlasne 

schválilo. 

K bodu 7: Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Futbalového klubu Olcnava 

o poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 8500,- Eur na financovanie 

výdavkov súvisiacich s pôsobením mužstiev futbalového klubu v krajskej a 

okresnej futbalovej súťaži.  Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie dotácie 

Futbalového klubu na rok 2018vo výške 8500,- Eur jednohlasne schválilo. 

K bodu 8:  Interpelácie poslancov 

Michal Kaščák -  informoval zastupiteľstvo o vypracovaní projektu - šport, podal 

správu o dosiahnutých výsledkoch a prácach zrealizovaných na šport. ihrisku a 

finančnú  správu. 

Ján Olejník – požiadal o zasielanie pracovných materiálov (väčšieho rozsahu ) v 

časovom predstihu poslancom cez mail, aby  bol čas na ich prečítanie . 

PaedDr. Zlatica Kožárová -  požiadala aby sa zasadnutia  OZ plánovali ako doposiaľ  

v piatok, alebo vypracoval orientačný plán - harmonogram  pre kalendárny rok 2018 
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z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti  poslancov a s tým súvisiacej účasti na 

zasadnutiach. 

Oboznámila poslancov na začatie aktivít  súvisiacich s posielaním sms správ 

občanom Olcnavy. 

Bc. Júlia Krokusová – vyjadrila nespokojnosť  občanov s tohtoročnou 

údržbou  miestnych komunikácií. Starosta obce oboznámil, že odhrňovanie snehu 

v našej obci jednorázovo trvá tri a pol hodiny a bežne pri posypávaní obecných 

komunikácií  posypovým štrkom sa spotrebuje 12 ton posypového materiálu.  

Miroslav Gardošík – upozornil  na efektivitu zhasínania svetiel počas doby 00:10 

hod.  do 03:00 hod. Zvážiť svietenie  aj počas tejto prestávky v rámci vyššej 

bezpečnosti občanov. Starosta obce pripomenul , že takéto šetrenie bolo zavedené 

po ročnom zúčtovaní elektrickej energie za  verejné osvetlenie,  na ktorom vznikol 

nedoplatok  vo výške cca 5000,00 eur.  

Starosta obce ďalej uviedol že plánuje v roku 2018 spracovať projektovú 

dokumentáciu nových úsporných svetelných zdrojov  verejného osvetlenia. 

K bodu 9: Pripomienky občanov 

Neboli žiadne. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  prípravu silvestrovského programu. Zobralo na 

vedomie návrh že Silvestrovský ohňostroj kvôli  deťom sa bude odpaľovať  o 18.00 

hod. pred obecným úradom. Ďalej si jednotliví poslanci prerozdelili úlohy súvisiace 

s prípravou silvestrovského programu a uvítaním nového roka. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo prípravy uvítania detí do života narodených v roku 

2017 , ktoré sa bude konať dňa 14. 1. 2018 o 14:00 hod. 

Starosta obce informoval o podaní žiadosti projektu kamerového systému obce, 

o riešení projektu kanalizácie na environmentálnom fonde, o podanom projekte 

zateplenia kultúrneho domu, o schválení projektu MAS, na ktorej sa budú podielať  aj 

podnikatelia obce, ako aj o tom, že obecný úrad v roku 2017 realizoval pokládku 

dlažby pri vchode do mraziarenských boxov v kostole a prispel sumou 500,00 eur na 

realizáciu prístrešku kostola. 

K bodu 11:  Záver   

Starosta obce Jaroslav Salaj poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
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zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

10. Počasie  a jeho osobitosti v priebehu  roka 

 

6.1.2017 – Na  Troch  kráľov 

Arktická  zima  - mínus  20 stupňov  C -  varovanie  hydrometeorologického  ústavu 

pred  snehovými  jazykmi  na cestách a silným  vetrom. 

8.1.2017 – padol slovenský  rekord  na toto obdobie, teplota  

 – 35,2 °C , ktorú  namerali  v Oravskej  Lesnej . 

 V Olcnave  bolo v tento  deň  - 22°C. 

14.1. 2017 – A máme  tu  kvalitnejšiu  snehovú  nádielku v podobe 20 cm snehu  pri  

teplote  okolo 0 stupňov  Celzia. 

Začiatok  marca bol  mimoriadne  teplý, tretí  deň v mesiaci teplota 18 stupňov 

Celzia. 

LETO 

Bolo rôznorodé. Boli aj tropické horúčavy a aj búrky.  

Prvý mráz 

10. októbra  bola v Olcnave  nameraná teplota 1 stupeň pod bodom mrazu. 

BABIE  LETO 

Od 15. 10. krásny  týždeň tzv. babieho leta s teplotami okolo 20 stupňov  počas dňa. 

VIANOCE – 2017 

Snehu bolo dosť málo, jemné  zbytky po predošlom snežení a teploty sa pohybovali 

v rozmedzí  od  - 3 do + 5 stupňov Celzia. 
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11. Štatistika  2017 

Úmrtia 

1. 2. 2017      -  Jozef  Kočík , Jarná 10 . 

5. 2. 2017       - Pavla  Žilková rod. Dolnačková , Železničná 5 . 

2. 4. 2017      – Karol  Bandžuch , Hornádska  12. 

5. 6. 2017       – Ondrej  Rusnák , Osloboditeľov. 

23.7. 2017      – Ján  Salaj, Nová  41. 

27. 9. 2017      – Ondrej  Dolnačko , Železničná 9.  

 

Sobáše 

21.4.2017 – Patrik Kapalko , Jana Mertenová, Poprad 

29.4.2017 – Patrik Holub, Patrícia Oračková , Lomnička 

10.6.2017 – Soňa Podracká, Štefan Jasečko, Domaňovce 

24.6.2017 – Milan  Salaj , Veronika  Falatková, Krompachy  

1.7.2017 – Mgr. Izabela Krokusová, Richard Marcin, Spišská Nová Ves 

8.7.2017 – Ing. Ľudmila Fifiková, Marcel Kohout, Janov 

13.7.2017 – Elena  Pekarčíková,  Eduard  Pekarčík, Olcnava 

1.9.2017    - Ing. Dušan Rusnák, Ivana Bátovská , Olcnava 

9.9.2017     – Ing. Jana Fedorová , Ing. František Lojek, Prievidza 

30.9.2017   – Zita Salajová, Tomáš  Bodnár, Veľké Trakany 

14.10.2017  -  Lukáš  Rusnák, Lenka  Gazdurová , Arnutovce 

21.10.2017 –Ing.  Ivana Salajová, Karol Macák,  Košice 

28.10.2017 – Peter  Fifik,  Mária  Bogusová , Markušovce 

11.11.2017 – Bc. Mária Svetkovská , Dominik  Matava, Spišská Belá 
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Narodenia 

10.1.2017  - Kamila  Čižmariková, Osloboditeľov  48. 

9. 2. 2017 – Nela  Melegová , Jarná  24. 

7. 5. 2017 – Sabina  Rusnáková , Družstevná 5 . 

20.5.2017 – Karin  Trebunová , Hornádska 22. 

19.5.2017 – Adam Čižmarik , Nová 20. 

12.6.2017 – Matej Mikula, Nová 24. 

13.6.2017 – Dominik Chovanec , Nová 35. 

25.9.2017 – Dávid  Gardošík, Hornádska 8. 

11.10.2017 –Sofia  Pendráková, Železničná 3. 

23.11.2017 – Amália Baranová , Zelená 15. 

 

 

12. Nezaradené  príspevky 

 

NAJ – starší  obyvatelia  obce Olcnava  v roku  2017 

 

Ženy  

Pani  Mária  Korfantová            – 95 rokov , Osloboditeľov 13. 

Pani Anna Salajová                    -  92 rokov, Jarná 1. 

Pani  Veronika  Gardošíková   -  88 rokov, Osloboditeľov 48. 

Muži 

Pán  Mikuláš  Kyjovský       - 87 rokov, Zelená 20. 

Pán Milan Dzurňák            -  85 rokov, Osloboditeľov 26. 

Pán Ján Laskovský            -  83 rokov, Zelená 2. 
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Jubilanti   v roku  2017 – Olcnava 

40 

Prapotník  Igor 

Mucha  Jaroslav 

Lánik  Peter 

Hvizdoš  Peter 

Celec  Marcel 

Jánošík  Pavol 

Bednár  Slavomír 

Ludviková  Jarmila 

Salajová  Ivana 

Galaš  Slávka, Ing.,PhD. 

Polčíková  Katarína 

Čechová  Mária 

Zahurancová  Erika 

Kaňuková  Mária 

Furmanová  Mária 

Birošová  Eva 

50 

Povalač  Ladislav 

Gardošík Juraj 

Sakmár  Ondrej 

Svetkovský  Stanislav 

Zahurancová  Bernadeta 

Gardošíková  Tatiana 

Tureková  Viera 

Žingorová  Lýdia 
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Kapalková Ľudmila 

60 

Dalnačko Ladislav 

Horváth  Peter , Mgr. 

Fľak  Ladislav 

Salaj  Jaroslav 

Bukat  Peter 

Prapotník  Ján 

Šofranko  Ladislav 

Havrila  Ján 

Košuth  Ladislav 

Olejník  Milan 

Gaľová  Anna 

Dolná  Anna 

Haľuľová  Anna 

Havrilová  Mária 

Šofranková  Anna 

Kožárová Mária 

Kožárová  Irena 

Fedorová  Božena 

Fľaková  Elena 

Kacvinská  Alžbeta 

70 

Salaj  Ladislav 

Boron  František 

Mucha  Rudolf 

Gardošík  Jozef,Ing. 
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Dolnačková  Mária 

Kočišová  Mária 

Kleščová  Milada 

Rusnáková  Alžbeta 

Podracká  Júlia 

Sakmárová  Mária 

80 

Šofranková  Anna 

Rusnáková  Mária 

90 

Bandžuch  Karol 

95 

Korfantová  Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


