
Uznesenie číslo  208/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K zahájeniu  rokovania obecného zastupiteľstva dňa  14.07.2016 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e    n a   v e d o m i e 

zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.07.2016 o 16.38 hod.  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  4 P. Duraj, M. Ficek, D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková 

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

 

 

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  209/2016 

 

z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K schváleniu návrhovej komisie, k vymenovaniu overovateľov zápisnice  

a k vymenovaniu zapisovateľky  

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A) s ch v a ľ  u j e  

návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Janka Papíková  

              člen:         PhDr. Katarína Plešivčáková  

    člen:        Bc. Anton Dočár  

B)  b e r i e  n a v e d o m i e  

menovanie zapisovateľky:  Mgr. Eva Torčíková  

C) b e r i e   n a  v e d o m i e  

menovanie overovateľov zápisnice:  R. Vyrobík, J. Červenec  

Hlasovanie k A) :  

Za: 5  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  4 P. Duraj, M. Ficek, D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

B, C:  na vedomie  

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 



Uznesenie číslo  210/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K programu rokovania  OZ  

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

program rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 12.7.2016 s doplnením bodu rôzne 

o informáciu o opatrovateľskej službe a s odročením bodu č. 14 do nasledujúceho OZ 

Hlasovanie:  

Za: 5 J. Červenec, Bc. A. Dočár, Mgr. J. Papíková, PhDr. 

K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  4 P. Duraj, M. Ficek, D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  211/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

prípravu realizácie výstavby šatní TJ – Olešná kontajnerovým systémom  

Hlasovanie:  

Za: 5 Bc. A. Dočár, M. Ficek, Mgr. J. Papíková, PhDr. K. 

Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  1 J. Červenec  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  3 P. Duraj, D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  212/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  Zápisniciam zo zasadnutia Stavebnej komisie a životného prostredia zo dňa 

22.06.2016 pod č. j.: 836/16 a zo dňa 11.07.2016 pod č. j.: 928/16 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e  n a  v e  d o m i e 

Zápisnicu zo zasadnutia Stavebnej komisie zo dňa 22.6.2016 pod č. 836/16 a Zápisnicu zo 

zasadnutia Stavebnej komisie zo dňa 11.7.2016 pod č. 928/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  213/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

Ku kontrole prijatých  uznesení z rokovaní OZ dňa 17.06.2016 a zo dňa 24.06.2016 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e   n a  v e d o m i e 

kontrolu uznesení z rokovaní OZ zo dňa 17.6 a 24.6.2016  kde v plnení ostávajú: 

369/15,349/15,24/16,83/15,82/16,50/16,100/16,138A/16,139/16,152/16,148/16,149/16, 

151/16,173/2016,174/2016,175/2016,176/2016,177/2016,178/2016,179/2016,180/2016, 

181/2016,182/2016, 183/2016,187/2016,188/2016,196/2016,197/2016,198/2016 

Nesplnené:  

81/16,62/15,125/15,136/15,212/15,314/15,80/16,137/16,138B/16,140/16,145/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  214/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 28.000 EUR na 

odstránenie havarijného stavu majetku – vodovodného potrubia a rozvodov do budovy 

kultúrneho domu 

Hlasovanie:  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  215/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  Rozpočtovému opatreniu Obce Olešná č. 6/2016  

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v  z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

Rozpočtové opatrenie obce Olešná č. 6/2016 v predloženom znení zo dňa 14.7.2016 

Hlasovanie:  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  216/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  žiadosti ZŠ s MŠ Olešná 464 o kapitálový výdavok doručenej dňa 04.07.2016 pod č. 

j.: 859/16  

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e   n a  v e d o m i e 

žiadosť ZŠ s MŠ Olešná 464 o kapitálový výdavok v sume 1.857,60 EUR na zabezpečenie 

odsávania vzduchu v ŠJ Rovňany zo dňa 4.7.2016 pod č. 859/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  217/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  Správe zo sociálnej komisie za 1. polrok 2016 doručenej dňa 04.07.2016 pod č. j.: 

863/16  

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e     n  a   v e d o m i e 

Správu zo Sociálnej komisie za 1. polrok 2016 zo dňa 4.7.2016 pod č. 863/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  218/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  Správe zo zasadnutia komisie pre VO zo dňa 28.6.2016 a zo dňa  01.07.2016 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e   n  a  v e d o m i e 

Správu zo zasadnutia komisie pre VO zo dňa 28.6. a 1.7.2016 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  219/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A) s ch v a ľ u j e 

prebytočnosť majetku obce Olešná so žiadateľmi M. Zahatlan a J. Zahatlanová v zmysle 

návrhu prílohy zo dňa 13.7.2016 pod č.  915/16  bod 1.   

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1095, vedenom Okresným úradom Čadca, 

katastrálnym odborom ako parcela  registra KN-C parcelné číslo 443/2, o výmere 52 m2 – 

ostatné plochy, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná, je 

pre obec Olešná prebytočná 

 

Hlasovanie k A) :  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

B) s ch v a ľ u j e 

prevod majetku obce Olešná zámenou so žiadateľmi M. Zahatlan a J. Zahatlanová v zmysle 

návrhu prílohy zo dňa 13.7.2016 pod č. 915/16  bod 2. 

Zámenu majetku Obce Olešná - nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 1095, vedenom 

Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom ako parcela  registra KN-C parcelné číslo 

443/2, o výmere 52 m2 – ostatné plochy, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, 

katastrálne územie Olešná, vo výlučnom vlastníctve Obce Olešná v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení zmien a noviel ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

Cena nehnuteľnosti : 5 € /m2, t. j za 52 m2 cena 260 € 

 

za 

  

časť nehnuteľnosti parcelu  registra KN-C parcelné číslo 442, o výmere 1255 m2 – orná pôda, 

nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná, zapísanú na liste 

vlastníctva č. 2634, ako  novo vytvorenú parcelu KN C č. 442/3 o výmere 61 m2 – orná pôda, 

podľa geometrického plánu č. 67/2014, vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom Jančíkom – 

geodet, Drahošanka 1991, 02201 Čadca, IČO: 35220104, úradne overeného Okresným 



úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 03.10.2014, pod č. 1023/2014, v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Miroslav Zahatlan, trvale bytom Predmier ....., 023 54 Turzovka, 

SR a Jana Zahatlanová trvale bytom Staškov ......, 023 53 Staškov, SR, bez finančného 

vyrovnania. 

Cena nehnuteľnosti : 5 € /m2, t. j za 61 m2 cena 305 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec pozemok ktorý zamieňa nevyužíva 

a je prebytočný, pričom zámenou týchto pozemkov dôjde k vysporiadaniu prístupovej 

komunikácie – mapového chodníka. 

Hlasovanie k B) :  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  220/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A) s ch v a ľ u j e 

prebytočnosť majetku obce Olešná so žiadateľmi M. Urbaník a M. Urbaníková v zmysle 

návrhu prílohy zo dňa 13.7.2016 pod č. 916/16 bod 1.  

Časť nehnuteľnosti, parcele  registra KN-C parcelné číslo 4138, o výmere 574 m2 – trvalé 

trávne porasty nachádzajúca sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1095, ako parcela KN - C  č. 4138 o výmere 123 m2 – trvalé 

trávne porasty, podľa geometrického plánu č. 54/2016, vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom 

Markuliakom – geodet, Raková 1138, 023 51 Raková, IČO: 34929487, úradne overeným  

Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016 pod č. 485/2016, je pre 

obec Olešná prebytočná 

 

Hlasovanie k A) :  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

B) s ch v a ľ u j e 

prevod majetku obce Olešná zámenou so žiadateľmi M. Urbaník a M. Urbaníková v zmysle 

návrhu prílohy zo dňa 13.7.2016 pod č. 916/16 bod 2.  

Zámenu majetku Obce Olešná - časť nehnuteľnosti, parcele  registra KN-C parcelné číslo 

4138, o výmere 574 m2 – trvalé trávne porasty nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec Olešná, 

katastrálne územie Olešná, zapísanú na liste vlastníctva č. 1095, ako parcelu KN - C  č. 4138 

o výmere 123 m2 – trvalé trávne porasty, podľa geometrického plánu č. 54/2016, 

vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom Markuliakom – geodet, Raková 1138, 023 51 Raková, 

IČO: 34929487, úradne overeným  Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 

12.05.2016 pod č. 485/2016, vo výlučnom vlastníctve Obce Olešná s finančným vyrovnaním 

500 € v prospech Obce Olešná v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. 

O majetku obcí v znení zmien a noviel ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Cena nehnuteľnosti : 5 € /m2, t. j za 123 m2 cena 615 € 

 



za 

časť nehnuteľnosti, parcele registra KN-C parcelné číslo 4139, o výmere 545 m2 – trvalé 

trávne porasty nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná, 

zapísanú na liste vlastníctva č. 5506, ako  parcelu KN – C  č. 4139/2 o výmere 23 m2 – 

trvalé trávne porasty, podľa geometrického plánu č. 54/2016, vyhotoveného vyhotoviteľom 

Jánom Markuliakom – geodet, Raková 1138, 023 51 Raková, IČO: 34929487, úradne 

overeným  Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016 pod č. 485/2016, 

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Miroslav Urbaník , trvale bytom Bohumín, Nový 

Bohumín ...... Května č. p. ...., okres Karviná, ČR a Michaela Urbaníková, trvale bytom 

Staškov ...., Staškov 023 53, SR. 

Cena nehnuteľnosti : 5 € /m2, t. j za 23m2 cena 115 € 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že dotknutý zamieňaný pozemok je pre 

obec prebytočný a obec ho nevyužíva, pričom zámenou predmetných pozemkov dôjde 

k usporiadaniu obecného pozemku ako i pozemku zamieňajúceho tak, že obecný pozemok 

ako aj pozemok zamieňajúceho budú po zámene spĺňať všetky podmienky stavebného zákona 

vzhľadom k tomu, že predmetné pozemky spolu bezprostredne susedia a sú v časti Olešná – 

Potôčky určenej pre IBV.        

Hlasovanie k B) :  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

         Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  221/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi zamieňajúcimi a to obcou Olešná a M. Zahatlan a J. 

Zahatlanová v zmysle predloženého návrhu zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

Hlasovanie:  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zámenná zmluva 

uzavretá medzi 

I. 

Zamieňajúci č. 1: 

Obec Olešná 

So sídlom:  Olešná č. 493, 023 52 okr.:  Čadca, SR 

v zastúpení: Štefan Cudrák – starosta obce 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s. Žilina  

Číslo účtu:............................ 

IČO: 00314161 

DIČ: 2020553172 

ďalej len „zamieňajúci č. 1“ 

 

Zamieňajúci č. 2: 

Miroslav Zahatlan , rodený .................. 

narodený:..................... 

rodné číslo: ................ 

trvale bytom Predmier ......, 023 54 Turzovka, SR 

a manželka 

Jana Zahatlanová, rodená ........ 

narodená ............. 

rodné číslo ................... 

trvale bytom Staškov ........, Staškov 023 53 Staškov, SR 

ďalej len „zamieňajúci č. 2“ 

ďalej spolu zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 ako „zmluvné strany“ 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zámennej zmluvy: 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 

1095, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom ako parcela  registra KN-C 

parcelné číslo 443/2, o výmere 52 m2 – ostatné plochy, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, 

obec Olešná, katastrálne územie Olešná (nehnuteľnosť č. 1) 

 



2. Zamieňajúci č. 2 sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zapísanej na liste 

vlastníctva č. 2634, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom ako parcela  

registra KN-C parcelné číslo 442, o výmere 1255 m2 – orná pôda, nachádzajúcej sa v okrese 

Čadca, obec Olešná, katastrálne územie.  

Článok II 

Predmet zmluvy 

1. Zamieňajúci č. 1 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č. 2 a zamieňajúci č. 

2 tomto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 1 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť  parcelu  registra KN-C parcelné číslo 443/2, 

o výmere 52 m2 – ostatné plochy, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne 

územie Olešná. 

(nehnuteľnosť č. 1) 

2. Zamieňajúci č. 2 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č 1. a zamieňajúci č. 

1 touto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 2 do svojho výlučného vlastníctva  

časť nehnuteľnosti parcelu  registra KN-C parcelné číslo 442, o výmere 1255 m2 – orná pôda, 

nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie ako  novo vytvorenú 

parcelu KN C č. 442/3 o výmere 61 m2 – orná pôda, podľa geometrického plánu č. 67/2014, 

vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom Jančíkom – geodet, Drahošanka 1991, 02201 Čadca, 

IČO: 35220104, úradne overeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 

03.10.2014, pod č. 1023/2014, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne 

územie Olešná.  

(nehnuteľnosť č. 2) 

Článok III 

Ohodnotenie predmetu zámeny 

1. Cena nehnuteľnosti č. 1 bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5,- EUR za m2, 

čo za 52 m 2 predstavuje celkovú sumu 260,- EUR.  

2. Cena nehnuteľnosti č. 2 bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5,- EUR za m2, 

čo za 61 m 2 predstavuje celkovú sumu 305,- EUR.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pozemky špecifikované v článku II tejto zámennej zmluvy 

sa zamieňajú bezplatne.  

4. Zámena nehnuteľností bola odsúhlasená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Olešná, 

č. ............................., zo dňa....................... 

Článok IV 

Prehlásenie 

Vlastníci nehnuteľností vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 

ťarchy, dlhy ani vecné bremená. Zmluvné strany potvrdzujú, že so stavom nehnuteľností sa 

oboznámili, obhliadkou na mieste samom a tento stav im je známy. 

 



Článok V 

Platnosť a účinnosť 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa zákona č. 

211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podlieha  táto zmluva povinnému zverejneniu.  

2. Zámenná zmluva nadobudne vecno-právne účinky rozhodnutím Okresného úradu Čadca, 

katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zákona č. 162/1995 Z. z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení zmien 

a noviel. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy budú znášať 

zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2, obaja účastníci rovným dielom. 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do 

rozsahu i obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že zmluvu neuzavreli v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a že zmluvu sú oprávnené uzavrieť a to aj podľa svojich 

vnútorných predpisov a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 

rovnopis a 2 rovnopisy budú prílohou návrhu na vklad. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať 

výlučne formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

V Olešnej dňa .................................... 

 

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

                    Obec Olešná       Miroslav Zahatlan 

                  Štefan Cudrák       zamieňajúci č. 2 

                    starosta obce                                               

              zamieňajúci č. 1                                                               

 

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

                             Jana Zahatlanová  

                   zamieňajúci č. 2 

 

 

 



Návrh na vklad vlastnického práva  

                                                                                 Okresný úrad Čadca 

                                                                                                       Katastrálny odbor 

                                                                                                       Palárikova 91 

                                                                                                       022 01 Čadca 

Zamieňajúci č. 1: 

Obec Olešná 

So sídlom:  Olešná č. 493, 023 52 okr. Čadca, SR 

v zastúpení: Štefan Cudrák – starosta obce 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. Žilina  

Číslo účtu ....................... 

IČO: 00314161 

DIČ: 2020553172 

ďalej len „zamieňajúci č. 1“ 
 

Zamieňajúci č. 2: 

Miroslav Zahatlan , rodený....................... 

narodený .................. 

rodné číslo ................... 

trvale bytom Predmier ....., 023 54 Turzovka, SR 

a manželka 

Jana Zahatlanová, rodená ........ 

narodená .................................. 

rodné číslo.................................. 

trvale bytom Staškov ......................., Staškov 023 53 Staškov, SR 

ďalej len „zamieňajúci č. 2“ 

ďalej spolu zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 ako „zmluvné strany“ 

Dňa .................. uzavreli zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 zámennú zmluvu. 

Zmluvné strany sa dohodli na zámene nehnuteľností takto: 

1. Zamieňajúci č. 1 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č. 2 a zamieňajúci č. 

2 tomto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 1 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť  parcelu  registra KN-C parcelné číslo 443/2, 



o výmere 52 m2 – ostatné plochy, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne 

územie Olešná. 

(nehnuteľnosť č. 1) 

2. Zamieňajúci č. 2 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č 1. a zamieňajúci č. 

1 touto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 2 do svojho výlučného vlastníctva  

časť nehnuteľnosti parcelu  registra KN-C parcelné číslo 442, o výmere 1255 m2 – orná pôda, 

nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie ako  novo vytvorenú 

parcelu KN C č. 442/3 o výmere 61 m2 – orná pôda, podľa geometrického plánu č. 67/2014, 

vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom Jančíkom – geodet, Drahošanka 1991, 02201 Čadca, 

IČO: 35220104, úradne overeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 

03.10.2014, pod č. 1023/2014, nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne 

územie Olešná.  

(nehnuteľnosť č. 2) 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pozemky špecifikované v článku II tejto zámennej zmluvy 

sa zamieňajú bezplatne.  

4. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany navrhujú, aby Okresný úrad Čadca, 

katastrálny odbor vykonal vklad vlastníckeho práva  podľa tejto zmluvy  na príslušné listy 

vlastníctva pre katastrálne územie Olešná,  v prospech zamieňajúceho č. 1 a zamieňajúceho č. 

2. 

V Olešnej dňa .................................... 

 

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

                    Obec Olešná       Miroslav Zahatlan 

                  Štefan Cudrák       zamieňajúci č. 2 

                    starosta obce                                               

              zamieňajúci č. 1                                                               

 

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

                             Jana Zahatlanová  

                   zamieňajúci č. 2 

 

Príloha:  Zámenná zmluvu zo dňa ........................ - 2x 

              Správny poplatok: 66€ 

 

 



Uznesenie číslo  222/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi zamieňajúcimi a to obcou Olešná a M. Urbaník a M. 

Urbaníková v zmysle predloženého návrhu zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia  

Hlasovanie:  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zámenná zmluva 

uzavretá medzi 

I. 

Zamieňajúci č. 1: 

Obec Olešná 

So sídlom:  Olešná č. 493, 023 52 okr. Čadca, SR 

v zastúpení: Štefan Cudrák – starosta obce 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. Žilina  

Číslo účtu ............................... 

IBAN: ......................................  

BIC kód banky: .................. 

IČO: 00314161 

DIČ: 2020553172 

ďalej len „zamieňajúci č. 1“ 

 

Zamieňajúci č. 2: 

Miroslav Urbaník , rodený ................ 

narodený ............... 

rodné číslo ..................... 

trvale bytom Bohumín, Nový Bohumín ..... Května č. p.........., okres Karviná, ČR  

a manželka 

Michaela Urbaníková, rodená ................ 

narodená ................... 

rodné číslo .............. 

trvale bytom Staškov ............., Staškov 023 53, SR 

ďalej len „zamieňajúci č. 2“ 

ďalej spolu zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 ako „zmluvné strany“ 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zámennej zmluvy: 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 



1. Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti  zapísanej na liste vlastníctva č. 

1095, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom ako parcela  registra KN-C 

parcelné číslo 4138, o výmere 574 m2 – trvalé trávne porasty, nachádzajúca sa v okrese 

Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná. 

2. Zamieňajúci č. 2 sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zapísanej na liste 

vlastníctva č. 5506, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom ako parcela  

registra KN-C parcelné číslo 4139, o výmere 545 m2 – trvalé trávne porasty, nachádzajúca sa 

v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

1.Zamieňajúci č. 1 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č. 2 a zamieňajúci č. 

2 touto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 1 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov časť  nehnuteľnosti, parcele  registra KN-C parcelné číslo 4138, 

o výmere 574 m2 – trvalé trávne porasty nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec Olešná, 

katastrálne územie Olešná, ako parcelu KN - C  č. 4138 o výmere 123 m2 – trvalé trávne 

porasty, podľa geometrického plánu č. 54/2016, vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom 

Markuliakom – geodet, Raková 1138, 023 51 Raková, IČO: 34929487, úradne overeným  

Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016 pod č. 485/2016,  

(ďalej len „nehnuteľnosť č. 1“) 

2. Zamieňajúci č. 2 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č 1. a zamieňajúci č. 

1 touto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 2 do svojho výlučného vlastníctva 

časť nehnuteľnosti, parcele registra KN-C parcelné číslo 4139, o výmere 545 m2 – trvalé 

trávne porasty nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná, ako  

parcelu KN – C  č. 4139/2 o výmere 23 m2 – trvalé trávne porasty, podľa geometrického 

plánu č. 54/2016, vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom Markuliakom – geodet, Raková 1138, 

023 51 Raková, IČO: 34929487, úradne overeným  Okresným úradom Čadca, katastrálnym 

odborom dňa 12.05.2016 pod č. 485/2016  

(ďalej len „nehnuteľnosť č. 2“) 

Článok III 

Ohodnotenie predmetu zámeny 

 

1. Cena nehnuteľnosti č. 1 bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5,- EUR za m2, 

čo za 123 m2 predstavuje celkovú sumu 615,- EUR.  

2. Cena nehnuteľnosti č. 2 bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5,- EUR za m2, 

čo za 23 m2 predstavuje celkovú sumu 115,- EUR.  

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nehnuteľnosti, parcele  špecifikované v Čl. II tejto 

Zmluvy sa zamieňajú s finančným vyrovnaním v prospech zamieňajúceho č. 1 vo výške 500,- 

Eur za rozdiel v hodnote nehnuteľnosti, ktorú nadobúdajú zamieňajúci č.2. 



Rozdiel v hodnote nehnuteľnosti č. 1 a nehnuteľnosti č. 2 vo výške 500,- Eur zaplatí 

zamieňajúci č.2 zamieňajúcemu č.  1 do.....................dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, 

najneskôr pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, a to 

formou bezhotovostného  prevodu na účet zamieňajúceho č. 1 číslo IBAN: ......., BIC: .........., 

v peňažnom ústave Prima Banka Slovensko, a. s. Žilina. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zamieňajúci č. 2 nezaplatí finančné vyrovnanie 

podľa bodu 3 tohto článku je  zamieňajúci č. 1 oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

5. Zámena nehnuteľnosti č. 1 bola odsúhlasená uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Olešná, č. ............................., zo dňa....................... 

Článok IV 

Prehlásenie 

Vlastníci nehnuteľností vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 

ťarchy, dlhy ani vecné bremená. Zmluvné strany potvrdzujú, že zo stavom nehnuteľností sa 

oboznámili, obhliadkou na mieste samom a tento stav im je známy. 

Článok V 

Platnosť a účinnosť 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa zákona č. 

211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podlieha  táto zmluva povinnému zverejneniu.  

2. Zámenná zmluva nadobudne vecno-právne účinky rozhodnutím Okresného úradu Čadca, 

katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zákona č. 162/1995 Z. z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení zmien 

a noviel. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy budú znášať 

zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2, obaja účastníci rovným dielom. 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do 

rozsahu i obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že zmluvu neuzavreli v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a že zmluvu sú oprávnené uzavrieť a to aj podľa svojich 

vnútorných predpisov a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 

rovnopis a 2 rovnopisy budú prílohou návrhu na vklad. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať 

výlučne formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 

 



V Olešnej dňa .................................... 

 

 

 

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

                    Obec Olešná             Miroslav Urbaník 

                  Štefan Cudrák             zamieňajúci č. 2 

                    starosta obce                                               

              zamieňajúci č. 1                                                               

 

 

 

 

                                                                                                    

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

                                  Michaela Urbaníková  

                            zamieňajúci č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na vklad vlastnického práva 

 

                                                                              Okresný úrad Čadca 

                                                                                                       Katastrálny odbor 

                                                                                                       Palárikova 91 

                                                                                                       022 01 Čadca 

Zamieňajúci č. 1: 

Obec Olešná 

So sídlom:  Olešná č. 493, 023 52 okr. Čadca, SR 

v zastúpení: Štefan Cudrák – starosta obce 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. Žilina  

Číslo účtu ................................ 

IBAN: .............................. 

BIC kód banky: ........................ 

IČO: 00314161 

DIČ: 2020553172 

ďalej len „zamieňajúci č. 1“ 

 

Zamieňajúci č. 2: 

Miroslav Urbaník , rodený................. 

Narodený........................ 

rodné číslo ...................... 

trvale bytom Bohumín, Nový Bohumín ........ Května č. p. .............., okres Karviná, ČR  

a manželka 

Michaela Urbaníková, rodená ..................... 

narodená........................... 

rodné číslo ......................... 

trvale bytom Staškov ..............., Staškov 023 53, SR 

ďalej len „zamieňajúci č. 2“ 

ďalej spolu zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 ako „zmluvné strany“ 
 

Dňa .................. uzavreli zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 zámennú zmluvu. 



Zmluvné strany sa dohodli na zámene nehnuteľností takto: 

 

1.Zamieňajúci č. 1 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č. 2 a zamieňajúci č. 

2 touto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 1 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov časť  nehnuteľnosti, parcele  registra KN-C parcelné číslo 4138, 

o výmere 574 m2 – trvalé trávne porasty nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec Olešná, 

katastrálne územie Olešná, ako parcelu KN - C  č. 4138 o výmere 123 m2 – trvalé trávne 

porasty, podľa geometrického plánu č. 54/2016, vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom 

Markuliakom – geodet, Raková 1138, 023 51 Raková, IČO: 34929487, úradne overeným  

Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016, pod č. 485/2016,  

(ďalej len „nehnuteľnosť č. 1“) 

 

2. Zamieňajúci č. 2 touto zámennou zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č 1. a zamieňajúci č. 

1 touto zámennou zmluvou nadobúda od zamieňajúceho č. 2 do svojho výlučného vlastníctva 

časť nehnuteľnosti, parcele registra KN-C parcelné číslo 4139, o výmere 545 m2 – trvalé 

trávne porasty nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec Olešná, katastrálne územie Olešná, ako  

parcelu KN – C  č. 4139/2 o výmere 23 m2 – trvalé trávne porasty, podľa geometrického 

plánu č. 54/2016, vyhotoveného vyhotoviteľom Jánom Markuliakom – geodet, Raková 1138, 

023 51 Raková, IČO: 34929487, úradne overeným  Okresným úradom Čadca, katastrálnym 

odborom dňa 12.05.2016, pod č. 485/2016,  

(ďalej len „nehnuteľnosť č. 2“) 

 

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nehnuteľnosti, parcele  špecifikované v Čl. II tejto 

Zmluvy sa zamieňajú s finančným vyrovnaním v prospech zamieňajúceho č. 1 vo výške 500,- 

Eur za rozdiel v hodnote nehnuteľnosti, ktorú nadobúdajú zamieňajúci č.2. 

Rozdiel v hodnote nehnuteľnosti č. 1 a nehnuteľnosti č. 2 vo výške 500,- Eur zaplatí 

zamieňajúci č. 2 zamieňajúcemu č.  1 do.....................dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, 

najneskôr pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, a to 

formou bezhotovostného  prevodu na účet zamieňajúceho č. 1 číslo IBAN: ..................., BIC: 

.................... v peňažnom ústave Prima Banka Slovensko, a. s. Žilina. 

Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany navrhujú, aby Okresný úrad Čadca, katastrálny 

odbor vykonal vklad vlastníckeho práva  podľa tejto zmluvy  na príslušné listy vlastníctva pre 

katastrálne územie Olešná,  v prospech zamieňajúceho č. 1 a zamieňajúceho č. 2. 

 

 

 

 

 



 

V Olešnej dňa .................................... 

 

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

                    Obec Olešná             Miroslav Urbaník 

                  Štefan Cudrák             zamieňajúci č. 2 

                    starosta obce                                               

            zamieňajúci č. 1                                                               

 

 

 

 

                                                                                                         

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

                                               Michaela Urbaníková  

                                    zamieňajúci č. 2 

 

 

 

  

 

 

 

Príloha:  Zámenná zmluvu zo dňa ........................ - 2x 

              Správny poplatok: 66€ 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  223/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b  e r i e   n a  v e d o m  i e 

informáciu starostu obce o nutnosti vypracovať projekt Pasportizácie miestnych komunikácií  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  224/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K výkazu nedoplatkov na nájomnom za II. štvrťrok r. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e   n a  v e d  o m i e 

Výkaz nedoplatkov na nájomnom  za apríl – jún 2016 v predloženom znení zo dňa 6.7.2016 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  225/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  Správe o činnosti DHZ za mesiac 04/2016 doručenej dňa 13.07.2016 pod č. j.: 920/16 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

b e r i e   n a  v e  d o mi e 

Správu o činnosti DHZ za mesiac 4/2016 zo dňa 13.7.2016 pod č. 920/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  226/2016 

 

z  9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 14.07.2016 

 

K  ukončeniu rokovania OZ   

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

ukončenie zasadnutia OZ o 21.05 hod.  

Hlasovanie:  

Za: 7 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, Ing. A. Tkáčiková  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  15.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


