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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA

Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,
konaného dňa 11.06.2021 o 18:00 hod

Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Anna Motlíková

Jozef Olejník

Štefan Rovder

Ing. Jozef Pendrák

Ing. Martin Rusnák
Ing. Miroslava Rusnáková
Marek Zahuranec
Ing. František Stanislav
Program:
1. Otvorenie
2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
4. Návrh Záverečného účtu Obce Olcnava za rok 2020
5. Prerokovanie realizácie a predbežnej kalkulácie pokládky asfaltových kobercov
miestnych komunikácií
6. Informácie starostu obce
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 15. zasadnutí obecného
zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo.

2

Uznesením č. I./8/2021/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body :
8. Pripomienky občanov
9. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie
Uznesením č. I./8/2021/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnený
program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body :
8. Pripomienky občanov
9. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 2 a): Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák
Zapisovateľku: Ing. Dominika Salajová
Uznesením č. I./8/2021/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu
v zložení: Ing. Anna Motlíková, Ing. Miroslava Rusnáková
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia sa plnia priebežne.

K bodu 3: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Františkovi
Stanislavovi, ktorý informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledkoch kontrolnej
činnosti. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
č. 01/2021/ocz.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./8/2021/C/a) berie na vedomie správu
o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 01/2021/ocz
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

K bodu 4. Návrh Záverečného účtu Obce Olcnava za rok 2020
Hlavný kontrolór obce Olcnava, Ing. František Stanislav, predložil obecnému
zastupiteľstvu stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava
za rok 2020. Konštatoval, že záverečný účet obce bol dňa 26.05.2021 zverejnený na úradnej
tabuli obce, na webovom sídle obce ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli
v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva
v súlade s §9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Na základe stanoviska predloženého hlavným kontrolórom obce bolo odporučené
obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce schváliť s výrokom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Olcnava za rok 2020
tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./8/2021/C/b) berie na vedomie správu
a stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Olcnava za rok 2020
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./8/2021/A/c) schvaľuje Záverečný účet Obce
Olcnava za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./8/2021/A/d) schvaľuje tvorbu rezervného fondu
vo výške 2 500 Eur a tvorbu fondu rozvoja obce vo výške 100 829,88 Eur
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./8/2021/D/a) súhlasí s použitím finančných
prostriedkov fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky a bežné výdavky
Hlasovanie:
Za: Ing. Anna Motlíková, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava Rusnáková,
Marek Zahuranec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 5. Prerokovanie realizácie a predbežnej kalkulácie pokládky asfaltových
kobercov miestnych komunikácií
Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval obecné zastupiteľstvo, že v priebehu týždňa
prebiehalo v obci vymeriavanie ciest za účelom zostavenia predbežného rozpočtu pokládky
asfaltového

koberca

na

uliciach

Železničná,

Osloboditeľov

a Hornádska

smerom

k miestnemu kameňolomu. Taktiež informoval obecné zastupiteľstvo, že materiály
s predbežným rozpočtom a zámerom zaslal na pripomienkovanie elektronickou formou
stavebnej komisii, a navrhol podrobnejšie prerokovať uvedený bod na stretnutí so stavebnou
komisiou za účelom následného realizovania verejného obstarávania.
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K bodu 6: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o :
-

návrhu zvolať krízový štáb a vyhlásiť núdzový stav v obci na mosty z hľadiska
dlhodobého neriešenia havarijného stavu mostov v obci, konkrétne mosta cez potok
Peklisko v časti obce Palenčáreň a mosta cez rieku Hornád.

-

vysporiadaní cesty do Blatnej a možnosti odpredaja pozemku-prístupovej cesty,
pričom oboznámil poslancov, že jednal s vlastníkmi pozemku, ktorí sú ochotní
predať pozemok v cenovom rozmedzí 13 – 15 €/m2. Starosta obce navrhol
alternatívu výmeny pozemku, ktorý bol od tých istých vlastníkov odkúpený
v minulosti pre vodojem, nakoľko na základe predbežného riešenia s Podtatranskou
vodárenskou spoločnosťou sa plánuje realizovať vodojem na Lendriši.

-

prebiehajúcej rekonštrukcií hasičskej zbrojnice a o návrhu jej rozšírenia, a zmeny
vjazdu hasičského auta do garáže z bočnej strany. V súvislosti s rozšírením ich
taktiež informoval o možnosti využiť v budúcnosti novovytvorený priestor
v podkroví na kancelárie.

-

Lendrišskom pasienkovom spoločenstve a účasti obce v ňom, preto navrhol stretnutie
s podielnikmi spoločenstva.

-

blížiacom sa termíne vydania knihy o Spiši, v súvislosti s čím sa obrátil na poslancov
obecného zastupiteľstva, že ak disponujú fotografiami obce nech ich poskytnú pre
prezentáciu obce.

K bodu 7: Interpelácie poslancov
Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, ako aj predseda Urbárskej
spoločnosti informoval starostu obce s návrhom dlhodobého prenájmu pozemku obci zo
strany Urbárskej spoločnosti na výstavbu zberného dvora. V súvislosti s tým ďalej
informoval, že je potrebné zo strany obce podať žiadosť Urbárskej spoločnosti o dlhodobý
prenájom pozemku s konkrétnou výmerou, ktorá bude ďalej prejednávaná na odsúhlasenie
valným zhromaždením Urbárskej spoločnosti. Taktiež pán poslanec navrhol ďalej
prerokovávať prenájom pozemku na stavebnej komisii, kde sa dohodnú ďalšie kroky
riešenia.
Poslanec obecného zastupiteľstva pán Štefan Rovder sa na podnet občanov
informoval, či je možné aby chodník, ktorý končí pri bývalých Potravinách pri moste na
ulici Hornádskej pokračoval smerom k rómskej osade. Dôvodom je stojaca voda po búrkach,
ktorá bráni bezproblémovému prechádzaniu do rodinných domov. Ďalej pán poslanec
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upozornil, že je potrebné niečo spraviť s lipou nachádzajúcou sa pri kríži na rázcestí smer
Bystrany, ktorá je vyschnutá a hrozí, že spadne.
Pani poslankyňa Ing. Anna Motlíková na podnet občanov poprosila aby sa obecným
rozhlasom vyhlásil oznam ohľadom kosenia miestneho cintorína vždy po jeho dokosení, aby
si občania vedeli prísť poupratovať hrobové miesta. Ďalej informovala, že na miestnom
cintoríne

nefunguje

pumpa

a občania,

predovšetkým

starší

ľudia

majú

problém

s napumpovaním vody zo studni. Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva,
navrhuje spraviť namiesto studni prívod vody cez kohútik priamo z kostola, tak aby sa ľudia
vedeli napojiť aj v prípade, že chcú vystriekať hrobové miesta tlakovým čističom. Starosta
obce na to reagoval, že sa obáva hospodárenia s vodou, a chce predísť zbytočnému úniku
vody. Preto navrhuje zaviesť kohútik na prívod vody z vodomernej šachty umiestnenej pred
miestnym cintorínom, ktorá bude uzamykateľná a na zimné obdobie úplne uzatvorená, čo
bude včas oznámené aj obecným rozhlasom.
Poslankyňa Ing. Anna Motlíková upovedomila starostu obce, že bude potrebné zvolať
komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej predmetom je overenie podania majetkového
konania starostu obce. Ďalej sa pani poslankyňa informovala :
-

kedy budú zbierať elektro odpad a nebezpečný odpad, na čo starosta obce reagoval, že
túto informáciu zistíme u spoločnosti Brantner a následne vyhlásime obecným
rozhlasom.

-

či obec bude disponovať kontajnermi na kuchynský odpad na čo starosta obce
reagoval, že zatiaľ ich neplánuje zabezpečovať, nakoľko väčšina občanov kuchynský
odpad spracuje vlastným kompostovaním, prípadne ho využíva na kŕmenie pre
domáce zvieratá.

-

ako to vyzerá s výmenou strešnej krytiny na Základnej škole s materskou školou.
Starosta obce informoval, že na základe výzvy z Envirofondu bola podaná žiadosť na
zateplenie a výmenu strešnej krytiny na Základnej škole s materskou školou, avšak do
dnešného dňa nebola doručená žiadna odpoveď.

-

či je možné zaslať objednávku na vianočné osvetlenie, predovšetkým na preves cez
cestu, nakoľko je treba ho vyrobiť. Starosta obce s objednávkou súhlasil.
Poslanec obecného zastupiteľstva pán Ing. Martin Rusnák sa informoval, či je možné

zorganizovať menšiu letnú akciu na ihrisku v podaní rozlúčky s letom pre deti. Podotkol, že
súčasťou akcie by bol aj zábavný program pre deti v podobe skákacieho hradu, súťaží a iné,
spolu s občerstvením pre rodičov a deti.
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Pán Marek Zahuranec, poslanec obecného zastupiteľstva, rovnako navrhuje
zorganizovať pre občanov Jánske ohne a spojiť ich s odpálením ohňostroja, ktorý bol
zakúpený na Silvestra 2021, ale kvôli opatreniam v súvislosti s COVID-19, nebol odpálený.
Navrhuje aby sa Jánske ohne konali na Domkovej so začiatkom o 20:00 hod., ktoré bude
sprevádzať muzika, a bude príležitosť sa občerstviť. Taktiež navrhuje aby bolo k dispozícií
obecné hasičské auto s hliadkou a s možnosťou ukážky hasičského útoku.
K bodu 8. Pripomienky občanov
Starosta obce, p. Jaroslav Salaj privítal na zasadnutí občana p. Miroslava Gardošíka
a udelil mu slovo. Pán Miroslav Gardošík sa vyjadroval k viacerým záležitostiam v obci, a to:
1. Kontajnery – vyjadril nespokojnosť s nakladaním BIO odpadu v obci. Jeho
vyjadrením k danej veci je, že v dnešnej dobe platiť autá, ľudí a vyvážať odpad do
Spišskej Novej Vsi je nerozumné, keď obec Teplička nad Hornádom si to vedela
poriešiť tým, že do každého rodinného domu zabezpečila 500/1000 litrový kompostér.
Podľa slov pána Miroslava Gardošíka by obec mala kompostéry zakúpiť alebo
situáciu inak poriešiť.
2. Pitná voda – pán Miroslav Gardošík pochválil vyriešenie problému s výpadkami
dodávky pitnej vody navŕtaním studne, a tým sa zásobovanie pitnou vodou dostalo
podľa slov pána Miroslava Gardošíka do normálu.
3. Kanalizácia – vo veci kanalizácie, financií a fungovania pán Miroslav Gardošík tvrdí,
že v obci sa hovorí o problémoch s kanalizáciou. Taktiež tvrdí, že čo sa týka
kanalizácie ako kanalizačné šachty, certifikáty, stavebný dozor, tlakové skúšky
kanalizácie a podobne obec nemá prebraté a spravené. Ďalej hovorí, že nikto nevie čo
sa deje s financiami a takzvaným projektom OLCZNOW. Starosta obce informoval,
že nedostatky ku dňu kolaudácie budú odstránené a projekt OLCZNOW, s. r. o. je
fungujúca spoločnosť so 100  účasťou obce.
4. Základná škola s materskou školou – pán

Miroslav Gardošík reaguje na jej

havarijný stav a na situáciu v štáte. Podľa jeho slov sa všetko len sľubuje ale, že na
Základnú školu s materskou školou v Olcnave boli peniaze už v čase, kedy pán
Jaroslav Salaj nastúpil na miesto starostu obce Olcnava a odvtedy sa to len nabaľuje.
Taktiež sa vyjadril, že ako obec chceme mať všetko len z eurofondov, avšak vidíme to
na Kultúrnom dome aký je stým problém, že štát všetko len sľubuje, rovnako ako aj
s mostmi v obci. Čiže obec čaká na to, že čo urobí škola.
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5. Cintorín – od už nebohého Milana Gardošíka sa nerieši na cintoríne situácia, že
zachvíľu obec nebude mať kde pochovávať ľudí. Podľa slov pána Miroslava
Gardošíka, nebohý pán Milan Gardošík za čias kedy bol starostom obce Olcnava
chcel spraviť cintorín na tzv. Boganču čo sa nepodarilo, a od tých čias sa neriešilo nič.
6. Obecný park – podľa slov pána Miroslava Gardošíka v tunajšom parku, kde sa
v dnešnej dobe hrajú deti na preliezkach bol kedysi starý cintorín, kde ešte dnes
v zemi ležia kosti ľudí, ktorí tam sú pochovaní. Preto si myslí, že tento starý cintorín
si zaslúži aspoň centrálny kríž.
7. Pamätník Jozefa Krišandu – ako si pán Miroslav Gardošík spomína, že v parku mal
byť postavený pamätník pre Jozefa Krišandu, na ktorý bol pripravený aj projekt,
avšak dodnes pamätník nestojí.
8. Smerové tabuľky – pán Miroslav Gardošík sa vyjadril, že dodnes nevidí v obci
smerové tabule s názvami ulíc, ako aj smerovú tabulu kde je obecný úrad a podobne.
Taktiež tvrdí, že ešte za čias keď bol poslancom obecného zastupiteľstva v Olcnave sa
riešili smerové tabule v obci, že boli riešené v zápisnici obecného zastupiteľstva.
9. „Raj“ – pán Miroslav Gardošík reaguje na situáciu, že v obci Olcnava časť Raj sa
plánuje urobiť pokládka asfaltovým kobercom, a vzápätí sa plánuje v časti Raj
vyhlásiť 5. stupeň ochrany, ktorý hovorí o úplnom zákaze vstupu do takto označeného
územia.
10. Vyvážanie nebezpečného odpadu – podľa slov pána Miroslava Gardošíka je
nepriamym svedkom vyvážania nebezpečného odpadu, tzv. asfaltu pod Háj.
Informoval prítomných, že cesta ktorá bola široká 3m sa rozšírila na 6m, a všetok ten
nebezpečný odpad (asfalt) je zasypaný v rozšírenej ceste. Ďalej tvrdil, že mu bolo
sľúbené, že bude vytýčená stará pôvodná cesta do obce Vítkovce, avšak do dnešného
dňa nevidí žiadne kroky ani žiadne riešenie.
11. Požiarna ochrana v obci Olcnava – podľa slov pána Miroslava Gardošíka, nevie
ako je v obci riešená požiarna ochrana, avšak má za to, že by každý hydrant mal byť
aspoň raz do roka prevetraný, teda otvorený a zatvorený, či funguje alebo nefunguje.
Pán Miroslav Gardošík nevie, či požiarnici vôbec vedia, kde sú hydranty.
12. Retardéry – pán Miroslav Gardošík nevidí v obci žiaden retardér aj napriek tomu, že
už v minulosti sa viedla na zasadnutí obecného zastupiteľstva schôdza o retardéroch.
Podľa jeho slov nevidí zmysel hodiny rokovať o niečom, čo sa v konečnom dôsledku
nerealizuje do praxe.
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Zo strany pána Miroslava Gardošíka je to všetko k čomu sa chcel vyjadriť a čo sa
chcel opýtať pána starostu, Jaroslava Salaja a prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
Taktiež dodal, že odpoveď na jeho otázky mu môže podať písomne alebo sa môže vyjadriť
hneď.
Pán Jaroslav Salaj, starosta obce, sa poďakoval občanovi, pánovi Miroslavovi
Gardošíkovi a vyjadril sa mu ku každej záležitosti. Starosta obce sa vo veci kompostérov
vyjadril, že obec Olcnava taktiež do rodinných domov dodávala kompostéry, avšak zo strany
občanov o nich nebol veľký záujem nakoľko občania si zvykli na vyvážanie biologického
odpadu. Čo sa týka kanalizácie, starosta obce sa vyjadril, že momentálne je kanalizácia v obci
v rozostavanom stave. Taktiež sa vyjadril, že čo sa týka čističky odpadových vôd, starosta
obce je zato aby sa doriešili v obci kanalizačné vetvy jednotlivých ulíc a až potom sa
pristúpilo k výstavbe čističky odpadových vôd. Ďalej vysvetlil, že OLCZNOW nie je žiaden
projekt, ale je to obecná spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá má riešiť projekty pre
obec. Ďalej čo sa týka cintorína, starosta obce informoval pána Miroslava Gardošíka, že
oslovil vlastníkov susedných pozemkov cintorína ohľadom ich odpredaja aj na výstavbu
urnových miest, avšak vlastníci neprejavili záujem odpredať ani časti pozemkov. Ohľadom
parku a pamätníka nebohého Jozefa Krišandu, starosta obce informoval, že je to v pláne.
Ďalej informoval, že smerové tabule ulíc sa riešili avšak nedošlo ku konečnému riešeniu. Čo
sa týka časti obce Raj a štátnych lesov, starosta obce informoval pána Miroslava Gardošíka,
že poslanci obecného zastupiteľstva o tom boli informovaní. Ďalej starosta obce reaguje, že
navrhoval aby pri pralese bola vybudovaná vodozádržná nádrž, ktorá by slúžila nie len ako
zásobáreň vody, ale aj ako nádrž pre čerpanie vody v prípade lesných požiarov, nakoľko
najbližšia takáto nádrž je v Blatnej. Jeho návrh bol však zamietnutý, z dôvodu, že územie
pralesa nie je v bezprostrednej blízkosti potoka. Vo veci vyvážania nebezpečného odpadu
(asfaltu) v časti obce Haj starosta obce reagoval, že je zarážajúce, že tvrdí, že zanedbateľná
časť zbytku asfaltu v zemine spevnenej poľnej cesty je nebezpečný odpad a napriek tomu
očakáva stovky ton asfaltu pred svojím domom pri realizácií nového asfaltového koberca.
Ďalej k veci o retardéru na ulici Jarnej pred domom Ing. Miroslavy Rusnákovej uviedol, že
pri prechode každého retardéra vzniká hluk, a či retardér pred jej domom bude alebo nebude
nech rozhodne sama, keďže kompetenciu na jeho osadenie dostala.
K bodu 9. Prerokovanie činnosti stavebnej komisie
Starosta obce udelil slovo predsedovi stavebnej komisie, p. Marekovi Zahurancovi,
aby ho oboznámil s činnosťou stavebnej komisie predovšetkým s tým, ako postúpili vo veci
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týkajúcej sa odkúpenia pozemkov v súvislosti s vytvorením nových stavebných pozemkov.
Predseda stavebnej komisie predložil starostovi obce, ako aj prítomným plán pozemkov
pokračovania ulice Družstevnej a Novej a informoval, že postupne prebiehajú stretnutia
s jednotlivými vlastníkmi pozemkov. Ďalej informoval starostu obce, že stavebnej komisii sa
z doposiaľ zorganizovaných stretnutí s vlastníkmi pozemkov podarilo s väčšinou dohodnúť
na odpredaji pozemkov.
K bodu 10: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 15. zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 20:35 hod.
V Olcnave, dňa 13.07.2021

Zapísala: Ing. Dominika Salajová

.............................................

Overovatelia zápisnice
Štefan Rovder

..............................................

Ing. Martin Rusnák

..............................................

Jaroslav S a l a j
starosta obce

