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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OLCNAVA

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olcnave,
konaného dňa 10.09.2021 o 19:00 hod

Prítomní:

Neprítomní:

Jozef Olejník

Ing. Anna Motlíková

Ing. Jozef Pendrák

Marek Zahuranec

Štefan Rovder
Ing. Martin Rusnák
Ing. Miroslava Rusnáková
Ing. František Stanislav
Program:
1. Otvorenie
2. a) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Kontrola plnenia uznesení
3. Výročná správa obce Olcnava za rok 2020
4. Prerokovanie schválenia úveru na realizáciu pokládky asfaltových kobercov v obci
Olcnava
5. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava
6. Prerokovanie schválenia dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany za
prenájom priestorov na testovanie COVID-19
7. Prerokovanie žiadosti o dotáciu FK Olcnava
8. Informácie starostu obce Olcnava
9. Interpelácie poslancov
10. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Jaroslav Salaj privítal všetkých prítomných na 16. zasadnutí obecného
zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo program zasadnutia jednohlasne schválilo.
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Uznesením č. I./9/2021/A/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje program
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body :
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie
2. polroku 2021
Uznesením č. I./9/2021/A/b) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave schvaľuje doplnený
program zasadnutia obecného zastupiteľstva o body :
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie
2. polroku 2021
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 2 a): Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Pendrák, Ing. Miroslava Rusnáková
Zapisovateľku: Ing. Dominika Salajová
Uznesením č. I./9/2021/B/a) Obecné zastupiteľstvo v Olcnave volí návrhovú komisiu
v zložení: Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu 2 b): Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zrušení zmluvy o nájme pozemku
pod obecným úradom a kultúrnym domom s p. Korfantom Štefanom, ktorú prejednávalo
obecné zastupiteľstvo.
K bodu 3: Výročná správa obce Olcnava za rok 2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Spojenú výročnú správu obce
Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto správu na
vedomie. Spojená výročná správa obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2020 tvorí
prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./8/2021/C/a) berie na vedomie Spojenú
výročnú správu obce Olcnava za konsolidovaný celok za rok 2020

K bodu 4. Prerokovanie schválenia úveru na realizáciu pokládky asfaltových kobercov
v obci Olcnava
Starosta obce, Jaroslav Salaj, v súvislosti so schválením úveru a financovania opravy
miestnych komunikácií v obci Olcnava, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o
zaslaných žiadostiach o poskytnutie financovania opravy miestnych komunikácií v obci
Olcnava do Prima banky, Slovenskej sporiteľne a. s., a do VÚB banky a.s. Hlavný kontrolór
predložil stanovisko k úveru o prijatí návratných zdrojov financovania. Zákon č. 583/2004 Z.
z. § 17 ods. 14 splnomocňuje hlavného kontrolóra obce preveriť dodržiavanie podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania obcou ešte pred ich prijatím. Preverenie sa týka
prijatia úveru na financovanie opravy miestnych komunikácií v obci Olcnava. Momentálne
zadlženie obce k dátumu 25.08.2021 je vo výške 97 000,00 EUR, ktoré boli použité na
realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Olcnava. Na základe vyššie
uvedeného v súlade s § 17 ods. 14 zákona hlavný kontrolór obce Olcnava v stanovisku
konštatuje, že:  obec Olcnava môže prijať ďalšie návratné zdroje financovania.
Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie a po prerokovaní
jednohlasne schválilo prijatie úveru na bežné výdavky vo výške 180 000 € s ročnou úrokovou
sadzbou 0,27 % na 10 rokov, od Slovenskej sporiteľne a. s.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru na financovanie bežných výdavkov vo výške
180 000 € od banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./9/2021/A/c) schvaľuje prijatie úveru na
financovanie bežných výdavkov vo výške 180 000 € od banky: Slovenská sporiteľňa,
a.s.
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I/9/2021/C/b) berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce Olcnava k prevereniu dodržania podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania obcou
K bodu 5. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Olcnava
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021, ktoré bolo vypracované v súlade s §11 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. Úprava rozpočtu sa týka najmä úpravy v
príjmovej časti rozpočtu, a to navýšením finančných operácií príjmových – dlhodobý úver,
ktorý je rozpočtovaný na bežné výdaje – „Oprava miestnych komunikácií v obci Olcnava“.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./9/2021/A/d) schvaľuje úpravu rozpočtu
obce Olcnava
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o vykonaných rozpočtových
opatreniach starostom obce č. 1/2021 v období 03/2021, č. 2/2021, 3/2021, 4/2021 vykonané
v období 06-08/2021. Rozpočtové opatrenia sa týkali Základnej školy s materskou školou
a obce najmä finančných prostriedkov za výdavky na povodňové záchranné práce za 2.polrok
2020, a s realizáciou refundácií výdavkov spojených s testovaním obyvateľov na ochorenie
COVID-19. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. I./9/2021/C/c) berie na vedomie vykonané
rozpočtové opatrenia starostu obce č. 1/2021 v období 03/2021, č. 2/2021, 3/2021, 4/2021
vykonané v období 06-08/2021.
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K bodu 6: Prerokovanie schválenia dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany
za prenájom priestorov na testovanie COVID-19
Starosta obce, Jaroslav Salaj, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany – filiálka Olcnava o schválenie dotácie za
prenájom priestorov na testovanie COVID-19, a s tým súvisiace pokrytie prevádzkových
nákladov. Na základe podanej žiadosti starosta obce otvoril diskusiu k bodu prerokovania
uvedenej žiadosti. Obecné zastupiteľstvo daný bod prerokovalo a jednohlasne schválilo
dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany – filiálka Olcnava vo výške 1 100 €.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./9/2021/A/e) schvaľuje poskytnutie
dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bystrany – filiálka Olcnava vo výške 1 100 €
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 7: Prerokovanie žiadosti o dotáciu FK Olcnava
Starosta obce, Jaroslav Salaj, predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť
Futbalového klubu Olcnava o poskytnutie dotácie na rok 2021 vo výške 2 000 €, a udelil
slovo prítomnému p. Petrovi Pollákovi za FK Olcnava aby ho bližšie oboznámil so
žiadosťou o dotáciu pre Futbalový klub Olcnava. Pán Peter Pollák informoval prítomných
nielen o zvýšených výdavkoch chodu Futbalového klubu Olcnava, ktoré nastali po
vynútenej COVID prestávke, a financovaní nákladov spojených s pôsobením mužstiev
futbalového klubu v krajskej a okresnej futbalovej súťaži, ale predovšetkým o výdavkoch
spojených s odstránením havarijného stavu vodovodného potrubia. Obecné zastupiteľstvo
uvedenú žiadosť prerokovalo, pristúpilo k hlasovaniu a jednohlasne schválilo dotáciu na rok
2021 pre Futbalový klub Olcnava vo výške 2 000 €.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./9/2021/A/f) schvaľuje poskytnutie
dotácie pre Futbalový klub Olcnava vo výške 2 000 €
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu 8: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o:
- žiadosti pána P. Ludrovského vo veci finančného vysporiadania pozemkov okolo
Kultúrneho domu,
- výpovedi nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bol traktor od spoločnosti OLCZNOW
s.r.o.,
- hospodárení a činnosti spoločnosti OLCZNOW s.r.o,
- návrhu zvolať stavebnú komisiu v súvislosti s vysporiadaním cesty do obce Vítkovce,
na ktorú má pripravenú 1t kameniva z miestneho kameňolomu, a zároveň
s plánovanou realizáciou cyklotrás prostredníctvom zapojenia sa do výzvy Košického
samosprávneho kraja a tým spojiť našu obec s ďalšími obcami ako Poráč, Slovinky,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov a Hincovce,
- stavebnom konaní s rod. Kočikovou v súvislosti s oporným múrom, ktoré sa konalo na
ul. Osloboditeľov,
- o vysporiadaní geometrickým plánom a následnom odpredaji pozemku na ul.
Železničná, ktorého vlastníkom je pán M. Salaj a ktorý po oslovení starostom obce,
ako vlastník pozemku súhlasil s odpredajom,
- riešení núdzového stavu mostov v obci Olcnava a plánovanom pracovnom stretnutí so
správcom a vlastníkom jednotlivých mostov.
K bodu 9: Interpelácie poslancov
Poslanec obecného zastupiteľstva p. Ing. Jozef Pendrák v súvislosti s realizáciou
pokládky asfaltového koberca na ulici Železničnej podotkol, aby sa nezabudlo na osadenie
verejného osvetlenia, ktoré je naplánované od domu p. M. Pramuku po dom p. R. Lesniaka,
a potiahnutia elektrického kábla po zemi ešte pred pokládkou asfaltového koberca. Starosta
obce, Jaroslav Salaj, informoval, že položenie elektrického kábla pre verejné osvetlenie bude
určite zrealizované ešte pred pokládkou asfaltového koberca na ulici Železničnej.
Pán Štefan Rovder, poslanec obecného zastupiteľstva, sa na podnet občana p. R.
Košuta informoval kedy bude hotový chodník na ulici Družstevnej od p. M. Chovanca, D.
Rusnáka a J. Gardošíka. Poslanec obecného zastupiteľstva, p. Jozef Olejník sa ako
pracovník, ktorý má uvedený chodník opraviť vyjadril k danej veci, že chodník bude hotový,
ešte pred tohtoročnou zimou.
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Starosta obce informoval poslancov o sťažnosti vo veci vývodu dažďovej vody
z odkvapovej rúry z rodinného domu na chodník, na ulici Družstevnej, ktorá v zimnom
období zamŕza a hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia. Preto ako riešenie navrhuje osadiť
odvodňovací žľab s mrežou do chodníka.
Ďalej pán poslanec obecného zastupiteľstva Štefan Rovder na podnet občana p. D.
Salaja chce poprosiť, aby pred pokládkou asfaltového koberca pred jeho domom na ulici
Osloboditeľov, sa stiahol štrk nakoľko ho má nad úrovňou garáže.
K bodu 10. 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. 02/2021/ocz.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./9/2021/C/d) berie na vedomie Správu
o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 02/2021/ocz

K bodu 11: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na
obdobie 2. polroku 2021
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý oboznámil poslancov
obecného zastupiteľstva s návrhom plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2021.
Obecné zastupiteľstvo návrh jednohlasne schválilo. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2021 je súčasťou zápisnice obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave uznesením č. I./9/2021/A/g) schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Olcnava na obdobie 2. polroku 2021
Hlasovanie:
Za: Jozef Olejník, Ing. Jozef Pendrák, Štefan Rovder, Ing. Martin Rusnák, Ing. Miroslava
Rusnáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 12: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil 16. zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Olcnave, ktoré sa ukončilo o 21:47 hod.
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V Olcnave, dňa 29.09.2021
Zapísala: Ing. Dominika Salajová

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

Overovatelia zápisnice
Ing. Jozef Pendrák

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

Ing. Miroslava Rusnáková

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

Jaroslav S a l a j
starosta obce

