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OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO   V  OLEŠNEJ 

ZÁPISNICA 

 

Z  1. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Olešnej  (ďalej len „OZ“), ktoré  sa konalo dňa 

01.02.2018 o 16.00 hod. v  priestoroch zasadacej  miestnosti Obecného úradu  Olešná.  

Zahájenie rokovania OZ o: 16.05 hod. 

Prítomní  poslanci:    Ing. A. Dočár    

                          J. Červenec 

 p. M. Ficek  

               Mgr. J.  Papíková 

               PhDr. K. Prengelová, PhD.       

               R. Vyrobík    

               Ing. A. Tkáčiková 

               Ing. P.  Duraj   

    M. Badžgoňová  

Ďalej boli  na rokovaní OZ prítomní:  hlavný  kontrolór obce p. Ing. M. Nekoranec – neskorší 

príchod na OZ o cca. 18.06 hod.; p. PhDr. D. Slováková – riaditeľka ZŠ s MŠ Olešná č. 464, p. 

E. Gereková –MŠ; vedúca ŠJ – p. A. Korčeková, zástupcovia rodičov detí MŠ, zástupcovia 

učiteľov ZŠ s MŠ 464, učitelia MŠ 618, p. Šušková, p. R. Cudrák, p. L. Jozek  a ďalší…   

Návrhová  komisia  v zložení:   predseda:   Ing. A. Tkáčiková  

      člen:            p. M. Ficek  

                     člen:           Ing. Duraj Peter  

Zapisovateľka:    Mgr.  Eva  Torčíková 

Overovatelia  zápisnice:  p. Mgr. J.  Papíková; p.  PhDr. K.  Prengelová, PhD. 

Návrh programu:  

1.)   Zahájenie rokovania 

2.)   Schválenie:   a/ návrhovej komisie 

                 b/ vymenovanie overovateľov zápisnice  a vymenovanie zapisovateľky 
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3.)   Schválenie návrhu programu  OZ  zo dňa 29.01.2018  

4.)   Kontrola prijatých uznesení OZ   zo dňa  08.12.2017 

5.)   Správy z Finančnej komisie, Stavebnej komisie a životného prostredia, Komisie VO, 

       Sociálno-kultúrnej komisie,  Športovej komisie, Komisie na vyhlásenie súťaže na realizáciu           

pamätníka  padlým  vojakom 1. a 2. sv. vojny  a  Správa z  Obecnej rady , Správa z pracovného 

stretnutia poslancov k územnému plánu 

6.)  Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 16012018  pod č. j.: OcÚ-51/18 zo dňa 18.1.2018  

7.) Správa hlavného kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti na rok 2017 pod č .j. OcÚ-8/2018 zo dňa    

     5.1.2018 

8.) Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o určení a  výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej  

škole a v školských  zariadeniach  obce Olešná. 

9.)  Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ  

10.) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 – mažoretky EDIT Staškov 

 

11.) Žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť krúžkov – ZŠ Podvysoká 

 

12.) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2017 

13.) Žiadosť p. R. Cudráka a Ľ. Cudrákovej o odkúpenie obecného pozemku, doručená pod č. j.: OcÚ- 

       1148/2017 zo dňa 24.10.2017 a dodatku k žiadosti zo dňa 20.11.2017 pod č. j.: OcÚ-   

       1148/2017/001  

14.) Žiadosť p. M. Šušku o odkúpenie pozemku, doručená pod č. j.: OcÚ-1231/2017 zo dňa 30.11.2017  

       a dodatku k žiadosti zo dňa 30.11.2017  pod č. j.: OcÚ-1231/2017/001  

15.) Technická evidencia miestnych komunikácií v obci   Olešná  /pasportizácia MK v obci/ 

16.) Návrh  Zmluvy o prenájme nebytových priestorov – novovybudovaných Šatní a soc. zariadenia    

        Obce Olešná  

17.)  Odpredaj nehnuteľného majetku – pozemok  CKN č. 4110/1 – t. t. p.  o výmere 136 m², CKN č. 

4106/2 – t. t. p. o výmere 111 m² a pozemok CKN č. 4106/3 – t. t. p. o výmere 296 m² z dôvodu 

prípadu  hodného osobitného zreteľa, žiadateľovi   L. Jozekovi bytom Olešná  

18.)  Zverejnenie návrhu Dodatku č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu o správnych    

         poplatkoch č. 12/2015  

19.)  Schválenie VZN č. 7/2017  Obce Olešná o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  

        školskej  dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku za zákonného zástupcu    

        dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná  

20.)  Rozdelenie Sociálno-kultúrnej komisie  

21.)  Informácia k súdnemu sporu od právnej zástupkyne obce  JUDr. V. Lehutovej, doručená pod č. j.:  

        OcÚ-757/17/001 zo dňa 05.12.2017 
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22.)  Výkaz nedoplatkov na nájomnom za IV. štvrťrok r. 2017  

23.)  Návrh  Zmluvy o prenájme stroja  Komatsu pre rok 2018  

24.)  Žiadosť DHZ – Olešná pod č. j.: OcÚ-1117/2017 zo dňa 13.10.2017 

25.)  Žiadosť  Senior Trend, n. o.,  Čadca o informáciu  doručená  pod č. j.: OcÚ-1207/2017 zo  

        dňa 10.11.2017  

26.)  Žiadosť p. I. Stopkovej  bytom Olešná doručená pod č. j.: OcÚ-1245/2017 zo  dňa 21.11.2017 

27.) Žiadosť  p. S. Cudráka  bytom Staškov doručená  pod č. j.: OcÚ-1263/2017 zo dňa  27.11.2017 

28.) Rôzne:  

29.) Interpelácie poslancov  

30.) Záver     

Bod č. 1.)  a bod č. 2.) programu: Zahájenie rokovania a  Schválenie: a/ návrhovej 

komisie; b/ vymenovanie overovateľov zápisnice a vymenovanie  zapisovateľky  

Rokovanie OZ  bolo  zvolané pozvánkou  v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v  z. n. z.  V  úvode rokovania  p. starosta privítal  prítomných 

poslancov a hostí  a informoval  všetkých o tom, že priebeh celého rokovania OZ bude 

zachytený  na  zvukové zariadenie – diktafón a návrhy jednotlivých uznesení budú priamo 

premietané na dataprojektor,  prípadne  pozmenené  priamo na rokovaní OZ.  Následne  p. 

starosta prečítal  jednotlivé body návrhu  programu  dnešného rokovania. Prítomných poslancov 

bolo 9, čím sa  OZ  stalo uznášaniaschopným.  OZ uznesením č. 1/2018 zobralo na vedomie 

zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva o 16:05 hod. Ďalším uznesením č. 2A,B,C/2018 

OZ schválilo návrhovú komisiu,  zobralo na vedomie vymenovanie zapisovateľky 

a vymenovanie  overovateľov zápisnice.  

Hlasovanie poslancov k A) :   ZA: 9; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  0 

Bod č. 3.) programu: Schválenie návrhu programu OZ zo dňa 29.01.2018 

Predložený návrh  programu dnešného  rokovania OZ bol  doplnený o nasledovné body: 

Správa o činnosti a uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatiach od  01.07.2017  do 

31.12.2017 pod č. j.: OcÚ-89/2018 zo dňa 29.01.2018; Návrh na kultúrne podujatia v roku 2018  

s rozpočtovanou sumou podľa r. 2017  pod č. j.: OcÚ-71/2018 zo dňa 24.01.2018; Žiadosť 

zamestnancov MŠ; Odčlenenie MŠ od ZŠ a Žiadosť rodičov a zamestnancov ZŠ.  P. starosta 

odporúčal, aby sa OZ doručenými žiadosťami, t. j.: žiadosťou zamestnancov MŠ, žiadosťou o 

odčlenenie MŠ od ZŠ ako aj žiadosťou rodičov a zamestnancov ZŠ, zaoberalo až po  predložení 

relevantných podkladov, ekonomickej  analýzy  a po prerokovaní žiadostí v Rade školy. K 

návrhu p. starostu sa prikláňal aj poslanec p. M. Ficek, ktorý zdieľa názor, že  na vyriešenie tak 

závažnej otázky, akou je prípadné odčlenenie  MŠ od ZŠ, nie je možné vyriešiť a rozhodnúť na 

tomto zasadnutí OZ. Podľa jeho názoru bude potrebné možno zvolať aj mimoriadne zasadnutie 

OZ po tom, ako budú známe závery a odporúčania Rady školy, v ktorej majú zastúpenie aj   
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rodičia detí ZŠ s MŠ.  Poslanci OZ  žiadosti  doplnili do predloženého návrhu programu zo dňa 

29.01.2018 a k doplnenému programu prijali uznesenie č. 3/2018.  

Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 9;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N: 0 

Bod č. 4.) programu: Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 08.12.2017 

V ďalšom bode schváleného programu pristúpili poslanci OZ ku kontrole prijatých uznesení 

OZ zo dňa 08.12.2017. Predsedkyňa návrhovej komisie  podrobne prečítala uznesenia, ktoré ku 

dnešnému dňu rokovania zostávajú v plnení ako aj tie, ktoré sú i naďalej nesplnené. Poslanci 

uznesením č. 4/2018 zobrali na  vedomie  Kontrolu prijatých uznesení OZ zo dňa 08.12.2017, 

kde v plnení ostávajú: 188/17; 328B/17; 332/17; 236/16; 295B/17; 327/17; 357/17; 359/17 a 

337AB/17. Nesplnené sú: 357B/15; 316/17; 178/16; 138B/16; 128/17; 130/17; 133/17; 148/17; 

137/17; 217/17; 177/16; 180/16; 142/16; 312/17; 329/17; 318/17; 355/17; 356AB/17 a 361/17. 

Bod č. 14.) programu: Žiadosť p. M. Šušku o odkúpenie pozemku, doručená pod č. j.: 

OcÚ-1231/2017 zo dňa 30.11.2017 a dodatku k žiadosti zo dňa 30.11.2017 pod č. j.: OcÚ-

1231/2017/001 

  P. starosta  informoval  poslancov o jednaní, ktoré prebehlo na OcÚ a na ktorom boli  

občania, ktorí  užívajú  časť  obecného pozemku  č. 541/1 informovaní o tejto skutočnosti a 

potrebe vyriešenia daného stavu. Občan p. Comorek sa  na stretnutí vyjadril, že časť obecného 

pozemku, ktorý užíva odhradí.  Ďalší  vlastníci  budú vyzvaní   listom k riešeniu. P. Grečmal  

má predložiť doklad preukazujúci   vlastníctvo  k  užívanému  pozemku.    

Na  dnešnom  rokovaní OZ   bola prítomná aj p. Šušková.  Poslanci  preto následne  

pristúpili  k variabilnosti programu  a  venovali sa  bodu č. 14.) schváleného programu. Pán  M. 

Šuška  doručil do podateľne OcÚ svoju žiadosť o odkúpenie pozemku, pod č. j.: OcÚ-

1231/2017 zo dňa 30.11.2017 ako aj  Dodatok k žiadosti zo dňa 30.11.2017 zaevidovaný pod 

č. j.: OcÚ-1231/2017/001.  P. starosta otvoril k bodu diskusiu.  Ako prítomná p. Šušková  počas 

diskusie uviedla,  veľký záujem by mali  o  odkúpenie obecného pozemku, ktorý sa nachádza 

oproti ich RD.  Záujem o odkúpenie pozemku  prejavili  už aj v minulosti a informovali  sa na 

predmetný pozemok - avšak  neúspešne.  O rovnaký  pozemok   prejavil  t. č. záujem aj p. R. 

Cudrák s manž., obaja bytom Turzovka. Poslanec p. Ficek uviedol, že v minulosti  bol záujem 

vytvoriť na dotknutých pozemkoch oddychovú zónu pre občanov. 

V prípade, že  nedôjde k vzájomnej dohode  medzi žiadateľom  p. R. Cudrákom s 

manželkou a p. M.  Šuškom,  p. Šušková  oznámila,  že  majú  naďalej  záujem  o  odkúpenie  

prípadne aj  druhého  pozemku.  P. starosta oznámil, že na druhý pozemok ku dnešnému dňu 

rokovania  nie  je vyhotovený GP s presnou výmerou a parcelným číslom. Uznesením č. 5/2018  

OZ  zobralo na vedomie Informáciu starostu obce o odkúpenie pozemku, doručenú pod č. j.: 

OcÚ-1231/2017 zo dňa 30.11.2017 a o  dodatku k žiadosti zo dňa 30.11.2017 pod č. j.: OcÚ-

1231/2017/001.  
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Doplnené body programu: Žiadosť zamestnancov MŠ; Odčlenenie MŠ od ZŠ a Žiadosť 

rodičov a zamestnancov ZŠ.  Dňa 29.01.2018 bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-

79/2018 žiadosť kolektívu zamestnancov Materskej školy Olešná 618, v ktorej  žiadajú o 

oddelenie MŠ od ZŠ. MŠ by po oddelení od ZŠ ďalej fungovala ako samostatný právny subjekt 

MŠ Olešná 618, ktorej súčasťou by bola školská jedáleň. Svoju žiadosť kolektív zamestnancov 

MŠ Olešná  618 odôvodňujú tým, že  si žiadajú pokojnú pracovnú atmosféru a dobrú spoluprácu 

so ZŠ, čím chcú zabrániť  tomu, aby dochádzalo k vyhrocovaniu pracovných vzťahov  na 

pracovisku. Dňa 30.01.2018  bola doručená  do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-95/2018  žiadosť 

rodičov detí  MŠ Olešná  618, v ktorej podpísaní rodičia v žiadosti žiadajú obec Olešná o 

rozdelenie ZŠ s MŠ Olešná na samostatnú MŠ. Ako dôvod  svojej žiadosti uvádzajú  

nedostatočné  obhajovanie  záujmov rodičov detí MŠ  zo strany riaditeľstva školy. Treťou 

doručenou žiadosťou do podateľne OcÚ bola žiadosť ZŠ s MŠ Olešná 464, ktorou podpísaní 

zamestnanci ZŠ s MŠ Olešná 464 prehlasujú, že sú za zachovanie ZŠ s MŠ 464. Žiadosť  bola 

doručená do podateľne  OcÚ dňa 01.02.2018 pod č. j.: OcÚ-113/18. P. starosta otvoril k 

doplneným  žiadostiam diskusiu. Ako p. starosta poznamenal, doručená  žiadosť kolektívu 

zamestnancov MŠ  Olešná 618 neobsahovala stanovisko a vyjadrenie Rady školy.  Následne 

udelil slovo p. riaditeľke PhDr. D. Slovákovej. Tá vo svojom obsiahlom ústnom prejave hájila  

zachovanie ZŠ s MŠ Olešná 464.   Ako uvádza, bola veľmi rozčarovaná zo žiadosti kolektívu 

zamestnancov MŠ Olešná 618, ktorá bola doručená obci bez jej vedomia. Zástupkyňa MŠ 618, 

ktorá je priamo podriadená p. riaditeľke ZŠ s MŠ 464  zvolala bez jej vedomia  rokovanie 

pedagogickej rady, na ktorej  sa zaoberali odčlenením MŠ od ZŠ. Právomoci, ktoré má  

zástupkyňa MŠ 618  sú presne vymedzené v jej pracovnej náplni a je vo verejnom záujme, aby 

konala nestranne a zdržala  sa  takého konania, ktoré by viedlo k rozporu verejných  s osobnými 

záujmami. Preto je dôležité nie čo chcú zamestnanci MŠ, ale  to  čo  je dôležité pre deti a pre 

obec. P.  riaditeľka  tiež  ozrejmila  prítomným  návrh na zrušenie školy, ktorý  musí podať  

zriaďovateľ pričom  dôkladnou finančnou analýzou  musí preukázať, že je to finančne pre obec 

výhodné a uviesť relevantný dôvod na vyradenie zo siete škôl.  Dôležitú úlohu zahráva aj 

stanovisko Rady školy, keďže by muselo dôjsť najprv k zrušeniu všetkých zložiek školy, 

elokovaného pracoviska MŠ, elok. pracoviska 1. -2. ročníka ZŠ aj  ŠJ.  Museli by byť vydané 

nové zriaďovacie listiny  aj nové  pečiatky atď. Podľa argumentov, ktoré p. riaditeľka predniesla 

na rokovaní OZ  je pre obec výhodné, aby bola aj naďalej zachovaná ZŠ  s MŠ Olešná 464 ako 

je tomu teraz.  Ako p. riaditeľka p. PhDr. Slováková ďalej poznamenáva, zástupkyňa MŠ 618 

p. E. Gereková  v požadovanom termíne  nedoručila na OcÚ pripomienky  za MŠ 618 k 

zverejnenému návrhu VZN č. 7/2017.  P. riaditeľka  tiež poukázala na skutočnosť, že rodičia 

neboli zo strany MŠ 618  informovaní  napr. ani o benefitoch, ktoré im  ponúka ZŠ s MŠ 464 

(t. j.: zriadenie CVČ).  Do diskusie sa zapojila aj p. E. Gereková, ktorá  uviedla, že možnosť 

oddelenia MŠ od ZŠ (t. j. vyradenie a následné zaradenie)  prerokovala s hlavnou inšpektorkou 

školstva.  Ako p. E. Gereková uvádza, vyjadrenie Rady školy nie je smerodajným  ani 

záväzným v tejto veci. Podľa vyjadrenie p. Gerekovej aj v minulosti  viackrát padol na OZ 

návrh, aby MŠ skúsila hospodáriť samostatne.  
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Z rozpočtu MŠ boli doposiaľ   uhrádzané   náklady  na energie za celú budovu, aj za prízemie 

a priestory, ktoré  MŠ nevyužíva.  Ako p. E. Gereková  uvádza,  proces odčlenia MŠ od ZŠ  je 

možné realizovať  aj v skrátenom správnom konaní. Taktiež nie je potrebné predkladať 

stanoviská od hasičov a pod., a to   z dôvodu, že  ide o fungujúcu školu a nemení sa adresa.  

Poslanec p. Ficek počas diskusie uviedol, že si nepamätá kedy  poslanci  v  OZ  v  minulosti   

diskutovali  o ráznom odčlenení MŠ od ZŠ.  Riešenie  vzniknutej situácie by malo ako uvádza,  

mať istú postupnosť a najskôr by sa malo dôsledne  prerokovať na úrovni medzi zriaďovateľom 

– t. j. obec v zastúpení  starostom obce, pani riaditeľkou ZŠ s MŠ 464 a p. zástupkyňou MŠ 

618. Doručených podpisov v žiadosti  nebolo toľko, aby OZ dnes rozhodlo o odčlenení MŠ od 

ZŠ.  Je potrebné predložiť do OZ analýzu o tom,  čo je pre obec ekonomicky najvýhodnejšie.  

Do diskusie sa zapojila aj vedúca ŠKD p. Horníková, ktorá ako zamestnankyňa ZŠ s MŠ 464 

uviedla, že  p. E. Gereková mala  informovať o  žiadosti na odčlenenie MŠ aj samotných  

kolegov a učiteľov ZŠ s MŠ Olešná 464, ktorí o tejto žiadosti nevedeli.  Ako ďalej 

poznamenáva, odčlenie MŠ by mohlo mať za následok zníženie počtu detí a tým by mohlo 

dôjsť k nezačleneniu celej školy do siete škôl a školských zariadení.  Tiež upozornila na 

skutočnosť, že  pri novom začleňovaní musí mať škola svoju vlastnú telocvičňu. Čo bude potom  

s deťmi z Olešnej v prípade, ak  sa škola po odčlenení MŠ opätovne nezačlení medzi školy?  P. 

Ferenčáková počas diskusie uviedla, že  v minulosti  bola MŠ samostatná a  až približne od  r. 

2003 sa spojila so ZŠ.  Rozhodujúce je vyjadrenie obce ako zriaďovateľa (t. j.: stanisko 

obecného zastupiteľstva). Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. požiadala p. riaditeľku ZŠ s 

MŠ 464, aby poslancom OZ  bližšie ozrejmila dôsledky, ktoré by  základnej škole  spôsobilo  

odčlenenie MŠ.  P. Oboňová  počas diskusie  poznamenala, že počas obdobia  kedy  vodievala 

svoje dieťa do MŠ, nemala konkflikt s pedagógmi MŠ Olešná 618.  Ako viacerí rodičia 

poznamenali,   v  prvom rade je dôležité  zabezpečiť podmienky pre  zdravý  rozvoj ich detí a 

zabezpečiť vykonávanie nevyhnutnej údržby v MŠ (t. j.: posyp  schodov  v  zimnom období, 

stav pieskoviska,  vykosenie trávnika  a  pod..). Problém  bude  spočívať  v celkovej organizácii  

školy. Vznikajúce  nedorozumenia a konflikty  tak  narúšajú adekvátne fungovanie MŠ.  P. 

Bytčánková oznámila p. riaditeľke ZŠ s MŠ 464,  že  rodičov uráža  to,  že sú neustále 

presviedčaní o tom, aby svoje deti dali do ZŠ na Polgrúni. Je na rozhodnutí samotných rodičov, 

kde umiestnenia svoje deti do školy. P. starosta   počas diskusie uviedol, že na FK sa bavilo o 

finančných prostriedkoch pre originálne kompetencie, ale  nie o  oddelení MŠ od ZŠ. Podľa 

jeho vyjadrenia je potrebné riešiť  spoluprácu medzi p. riaditeľkou ZŠ a p. zástupkyňou MŠ.  P. 

starosta rodičov informoval aj o skutočnosti, že obec  sa o MŠ stará /napr.: výmena okien, 

zabezpečenie orezávky stromov v areáli MŠ, kosenie areálu MŠ zamestnancami obce a ďalšie 

práce, ktoré zastrešuje pre MŠ obec/. Ako p. starosta ďalej uvádza  nie  je  pravdou, že sa v MŠ 

zo strany obce nič nerobí a že  sa MŠ nepoukazujú všetky fin. prostriedky, ktoré im zo zákona  

prináležia. Ako p. riaditeľka ZŠ s MŠ Olešná 464 uviedla,  v minulosti  musela financovať aj 

rozpočet  ŠJ. P. riaditeľka  PhD. Slováková  oznámila,  že   základná  škola sa vždy snažila o 

dobrú spoluprácu s MŠ Olešná 618. Poslanec p. Vyrobík požiadal p. starostu, aby v termíne  
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do 09.02.2018 získal a predložil poslancom písomné stanovisko z MŠVVaŠ  k bližšiemu 

objasneniu danej problematiky.  Po ukončení diskusie pristúpili poslanci  k prijatiu uznesenia 

OZ č. 6/2018, ktorým zobrali na vedomie Žiadosť kolektívu zamestnancov MŠ Olešná 618 o 

oddelenie MŠ od ZŠ  zo dňa 29.01.2018 pod č. j.: OcÚ-79/2018. Uznesením č. 7/2018  OZ  

zobralo na vedomie Žiadosť  ZŠ s MŠ Olešná 464  zo dňa 01.02.2018 pod č. j.: OcÚ-113/18. 

Uznesením  č. 8/2018  OZ zobralo na vedomie Žiadosť rodičov detí MŠ Olešná 618  o oddelenie 

MŠ od ZŠ Olešná 464 zo dňa 30.01.2018 pod č. j.: OcÚ-95/2018.  

Bod č. 19.) programu: Schválenie VZN č. 7/2017 Obce Olešná o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného 

príspevku za zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej 

škole a v školských zariadeniach obce Olešná  (ďalej len “VZN č. 7/2017”) 

Návrh VZN č. 7/2017  bol dňa 11.12.2017 zverejnený na webovej stránke obce k možnosti jeho 

pripomienkovania a tiež bol doručený do ZŠ s  MŠ Olešná 464. Dňa  20.12.2017  boli  písomne 

doručené  do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-1351/2017 pripomienky k VZN č. 7/2017  

zo strany ZŠ s MŠ Olešná 464.  Pripomienky sa dotýkali § 7 “Poplatok na čiastočnú úhradu 

výdavkov za záujmové vzdelávanie detí v CVČ”. Vo zverejnenom návrhu VZN č. 7/2017  obec 

navrhuje zvýšenie poplatku z terajších 1,00 €/ ročne na  9,00 €/ročne v prípade, že žiak odovzdá 

škole vzdelávací poukaz. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  P. riaditeľka ZŠ s MŠ 464 

prítomných oboznámila s tým, že  hodnota vzdelávacieho poukazu je 32,00 €, ktoré  žiak tým, 

že  svoj vzdelávací poukaz odovzdá škole, dáva  na záujmové vzdelávanie. Z tohto dôvodu  je 

navrhovaný poplatok vo výške 9,00 € vysoký. Okolité obce majú nižšie poplatky.  ZŠ s MŠ 

navrhuje, aby sa ponechal doterajší poplatok vo výške 1,00 €/rok pre tých žiakov, ktorí škole 

odovzdajú vzdelávací poukaz a pre tých, ktorí neodovzdajú vzdelávacie poukazy (ide najmä o 

deti MŠ) poplatok vo výške 10,00 € na školský rok.  Dňa 19.12.2017 boli doručené do 

podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-1346/2017 pripomienky  k zverejnenému návrhu VZN č. 7/2017 

vo veci zvýšenia poplatku v ŠKD,  podľa ktorej rodičia detí, navštevujúcich ŠKD nesúhlasia so 

zvýšením poplatku za ŠKD  na 8,00€/ na mesiac. Ako  sa  ďalej uvádza v žiadosti  v prípade 

navrhovaného zvýšenia hrozí riziko, že sa žiaci začnú  z  ŠKD odhlasovať  a budú svoj voľný 

čas tráviť potulovaním sa po obci.  Taktiež ani rodičia detí z MŠ nesúhlasia so zvýšením 

mesačného príspevku na 10,00 €/na mesiac.  Do diskusie sa zapojila predsedkyňa FK p. Ing. 

Tkáčiková, ktorá poznamenala, že  zámerom navrhovaného zvýšenia poplatkov vo všetkých 

školských útvaroch  bolo pokrytie  nedostatku  fin. prostriedkov  v rozpočte ZŠ s MŠ 464 – na 

originálne kompetencie, s ktorým sa členovia FK  stretávali a  museli riešiť na zasadnutiach  

FK. Zvýšené fin. prostriedky by mali byť využité na prevádzku a na skvalitnenie orig. 

kompetencií (t. j.: na nákup potrebného vybavenia, materiálu  a pod…). Poplatky v školských 

zariadeniach boli  v obci Olešná  dlhodobo  nízke a záujmom poslancov bolo preto to, aby sa 

zvýšené fin. prostriedky použili napr. aj  na  skvalitnenie  MŠ. K čomu p. Bytčánková za rodičov 

poznamenala, že obec už v minulosti  zvýšila poplatok  za pobyt dieťaťa v  MŠ z  5,00 € na 

8,00 €, rodičia však  zvýšením  poplatku   nepocítili  aj skvalitnenie a zlepšenie   služieb  pre  
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svoje deti, ktoré umiestňujú do MŠ. Hlavný  kontrolór  obce poznamenal, že  zákon neumožňuje 

znížiť poplatok pre  druhé a ďalšie dieťa,  navštevujúce ŠKD. Poplatok  na takéto dieťa nemôže 

byť  preto nižší, ale  musí byť rovnaký  pre všetky deti navštevujúce  ŠKD. Pani  D.  Horníková  

za ŠKD v diskusii poukázala aj na veľký záujem štátu podporovať činnosť a prácu detí v 

školských družinách, čo bolo aj  účelom nariadenia vlády SR  č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve. V zmysle tohto nariadenia vlády sa  s účinnosťou  od  

01.01.2018 zvyšuje koeficient na dieťa v školskom klube detí, a to z doterajších  1,6 až   na  6. 

Zámerom tohto  navýšenia  koeficientu by malo byť  zvýšenie  návštevnosti  detí  v  školských 

družinách.  K čomu p. starosta   doplnil, že  navýšený koeficient má zohľadňovať  skutočný 

stav detí a  nie  potenciálny stav. Po ukončení diskusie k bodu pristúpili poslanci OZ  k 

hlasovaniu o uznesení č. 9/2018 o  schválení  zverejneného  (t. j.: navýšeného)  návrhu VZN č. 

7/2017.           Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 5;  PR: 2;  ZDRŽ: 2;  N:  0 

Keďže nebolo ZA schválenie predloženého návrhu VZN č. 7/2017  potrebné množstvo 

hlasov poslancov OZ,  VZN č. 7/2017 Obce Olešná o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku za zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach 

obce Olešná, nebolo schválené.   

Bod č. 9.) programu: Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ  

OZ uznesením č. 10/2018  schválilo   Rozpočet ZŠ s MŠ Olešná 464  v súlade so schváleným 

rozpočtom obce na rok 2018,  schváleného uznesením č. 354A/2017  zo dňa 08.12.2017.  

Hlasovanie  poslancov:  ZA: 9;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  0 

Bod č. 13.)  programu: Žiadosť  p. R. Cudráka a Ľ. Cudrákovej o odkúpenie obecného 

pozemku, doručená pod č. j.: OcÚ-1148/2017 zo dňa 24.10.2017 a dodatok k  žiadosti zo 

dňa 20.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1148/2017/001 

P. starosta otvoril k bodu diskusiu a na rokovaní OZ predložil  vyhotovený GP, ktorým 

bola  z  obecnej parcely  C-KN č. 541/1  vedenej  na  LV obce č. 1095,  vytvorená nová parcela  

C-KN č. 541/29   o výmere 713 m². Predseda StK  zdieľa názor, že  keďže bola na dnešnom 

rokovaní OZ prítomná aj p. Šušková a  žiadosť p. M. Šušku OZ zobralo dnes na vedomie, OZ 

by  malo tento bod programu odročiť a počkať, či medzi záujemcami nedôjde  k vzájomnej 

dohode. Poslanci  OZ následne pristúpili  k prijatiu uznesenia č. 11/2018, ktorým schválili 

zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu 

hodného osobitného zreteľa, a to parcela CKN č. 541/29 v k. ú. Olešná, vedenú na LV obce č. 

1095  o výmere 713 m² žiadateľovi p. R. Cudrákovi a manž. Ľ. Cudrákovej  bytom Turzovka, 

za cenu 5,00 €/1m².  

Odôvodnenie: Obec uvedený pozemok nevyužíva a má záujem podporiť výstavbu rodinných 

domov v obci.  
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Hlasovanie poslancov k  bodu:  ZA: 7;  PR: 1;  ZDRŽ: 1;  N: 0 

Bod č. 17.) programu: Odpredaj nehnuteľného majetku – pozemok CKN č. 4110/1 – t. t. 

p. o výmere 136 m², CKN č. 4106/2 – t. t. p. o výmere 111 m²  a pozemok CKN č. 4106/3 – 

t. t. p. o výmere 296 m² z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, žiadateľovi  L. 

Jozekovi bytom Olešná. Zámer odpredaja obecných pozemkov žiadateľovi p. L. Jozekovi 

bytom Olešná  bol  dňa 14.12.2017  zverejnený na webovej stránke obce ako aj na úradnej 

tabuli obce k možnosti jeho pripomienkovania. Ku dnešnému dňu rokovania obec neeviduje 

doručené pripomienky k zverejnenému zámeru na odpredaj pozemkov z dôvodu prípadu 

hodného osobitného zreteľa.  Z tohto dôvodu poslanci OZ pristúpili k prijatiu uznesenia č. 

12/2018, ktorým schválili odpredaj nehnuteľného majetku obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu 

hodného osobitného zreteľa, a to parciel:  

registra “C” p. č. 4110/1 – trvalý trávny porast o výmere 136 m² v k. ú. Olešná, 

registra “C” p. č. 4106/2 – trvalý trávny porast o výmere 111 m² v k. ú. Olešná, 

registra “C” p. č. 4106/3 -  trvalý trávny porast o výmere 296 m² v k. ú. Olešná, 

zapísané na LV č. 1095 a na LV č. 2887 kataster územia Olešná, žiadateľovi p. L. Jozekovi, 

bytom Olešná za 1,00 €/1 m². 

Odôvodnenie:  Obec uvedené pozemky v danej lokalite nevyužíva, pozemky sú odplavované 

a poškodené potokom a sú priľahlé k pozemku žiadateľa.  

Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 9;  PR: 0;  ZDRŽ:  0;  N:  0 

Bod č. 8.) programu: Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná (ďalej len 

“Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016”) 

Návrh  Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016  spracovala do rokovania OZ p. ekonómka obce. 

Poslanci k predloženému návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016  prijali uznesenie č. 13/2018, 

ktorým schválili  na zverejnenie  návrh  Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016  o určení a výške dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce,  v 

predloženom znení.  Hlasovanie  poslancov  k  bodu:  ZA: 8;  PR: 0;  ZDRŽ: 1;  N:  0  

Následným uznesením  č. 14A/2018  OZ  schvaľuje :  

75 %  osobné náklady pre  MŠ, ŠJ, CVČ………………………………… 89.806,50 € 

25 %  prevádzkové náklady pre MŠ, ŠJ, CVČ………………………….. 29.935,50 € 

Spolu rozpočet z obce pre MŠ, ŠJ, CVČ……………………….  119.742,00 € 
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Hlasovanie poslancov k A) :   ZA: 8;   PR: 0;  ZDRŽ: 1;  N: 0 

Uznesením č. 14B/2018 schvaľuje pre ŠK na osobné náklady v sume 16.512,00 € a 

prevádzkové náklady 900,00 €. Spolu rozpočet ŠK z obce: 17.412,00 €.  

K celkovému rozpočtu školských zariadení obce sa ďalej pripočítavajú vlastné príjmy, štátne 

príjmy, ktoré taktiež rozdelia pomerom 75% a 25%.  

Celkom rozpočet originálne kompetencie: 137.154,00 €.  

Hlasovanie poslancov k B) :   ZA: 8;  PR: 0;  ZDRŽ:  1;  N:  0 

Bod č. 5.) programu: Správy z Finančnej komisie, Stavebnej komisie a životného 

prostredia, Komisie VO, Sociálno-kultúrnej komisie, Športovej komisie, Komisie na 

vyhlásenie súťaže na realizáciu pamätníka padlým vojakom 1. a 2. sv. vojny a Správa z 

Obecnej rady, Správa z pracovného stretnutia poslancov k územnému plánu  

Finančná komisia zo dňa 24.01.2018 (ďalej len “FK”). Predsedkyňa FK p. Ing. A. Tkáčiková 

informovala prítomných poslancov, že obsah  zasadnutia   FK zo dňa 24.01.2018  tvorí  väčšinu 

bodov  schváleného programu dnešného OZ, a preto poslancov oboznámi so stanoviskom FK 

až pri  prerokovaní  jednotlivých bodoch programu  OZ. Zápisnica zo zasadnutia FK  zo dňa 

24.01.2018 bola doručená do podateľne OcÚ  Olešná dňa 29.01.2018 pod č. j.: OcÚ-90/2018. 

OZ  následne prijalo uznesenie č. 15/2018, ktorým  zobralo na vedomie Správu z FK dňa 

24.01.2018 pod č. j.: OcÚ-90/2018 doručenú dňa 29.01.2018.  

Zápisnica zo Stavebnej komisie a životného prostredia  zo dňa 22.01.2018  (ďalej len 

“StK”). Dňa 29.01.2018 doručil  predseda StK p. Ing. Dočár do podateľne OcÚ  Olešná pod č. 

j.: OcÚ-80/2018 Zápisnicu č. 1/2018. Členovia StK sa na svojom zasadnutí dňa 22.01.2018 

zaoberali:  

- Žiadosťou p. R. Škulavíka, bytom Olešná – StK  doručenú žiadosť  zobrala na vedomie  

a žiadosť odporúča riešiť až v prípade nezáujmu o kúpu predmetných parciel 

záujemcami, ktorí  svoje žiadosti doručili na OcÚ skôr.  

- Žiadosť p. M. Ďuranu, bytom Olešná -  StK žiadosť zobrala na vedomie a navrhuje 

žiadosť riešiť až po vytýčení danej parcely obcou. Vytýčenie zabezpečí p. starosta obce. 

- Parcely vo vlastníctve obce, ktoré sú užívané občanmi – p. starota na zasadnutí StK 

informoval členov o obecných parcelách, ktoré sú však t. č. v osobnom užívaní občanov 

obce. 

- Výzva z fondov EÚ na výstavbu detských ihrísk – p. starosta informoval členov StK o 

možnosti podania projektu na  zverejnenú výzvu a oznámil StK, že nechal vypracovať 

PD p. Ing. M. Jurgovi. Členovia  StK požiadali  p. starostu o možnosť  prekonzulovať, 
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prípadne o možnosť   pripomienkovať   materiálové   vybavenie  detského ihriska  pred finálnym 

spracovaním PD. Záverom zasadnutia StK p. starosta  podal  ústnu  informáciu z riešenia s 

občanmi – užívateľmi obecných parciel. Zápisnica č. 1/2018  StK  bude tvoriť súčasť materiálov 

z dnešného rokovania OZ. Následne OZ prijalo uznesenie č. 16/2018, ktorým  zobralo na 

vedomie Zápisnicu č. 1/2018 zo zasadnutia Stavebnej komisie a životného prostredia zo dňa 

22.01.2018  pod č. j.: OcÚ-80/2018 doručenú dňa 29.01.2018.  

Komisia na vyhlásenie súťaže na realizáciu pamätníka padlým vojakom 1. a 2. sv. vojny 

Dňa 10.01.2018 bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-20/2018 zápisnica zo 

zasadnutia  Komisie na vyhlásenie súťaže na realizáciu pamätníka padlým vojakom 1. a 2. sv. 

vojny, ktorí pochádzali z  Obce Olešná.  Poslanec a člen tejto komisie p. M. Ficek informoval 

prítomných poslancov so závermi, ktoré vzišli z tejto komisie. Komisia  navrhla zverejniť  na 

webovej stránke obce Olešná výzvu pre občanov, ktorí majú vedomosť o tom, že niekto z ich 

blízkej rodiny alebo známych padol počas 1. a 2. sv. vojny, aby mohli byť títo následne zaradení 

do pripravovaného zoznamu. Komisia ďalej vytypovala okruh umelcov, ktorých obec osloví za 

účelom vytvorenia štúdií pamätníka. Termín ukončenia súťaže by mal byť do 28.02.2018 s tým, 

že komisia následne vyberie víťazný návrh do konca 31.03.2018.  Komisia ďalej navrhovala, 

aby víťazný uchádzač kompletne zrealizoval dielo až po jeho nainštalovanie na požadované 

miesto najneskôr do 31.10.2018. Komisia odporúča vykonať slávnostné odhalenie pamätníka 

pri príležitosti 100-tého výročia ukončenia 1. sv. vojny, t. j.: 11.11.2018. Komisia taktiež 

odporúča osloviť poslancov VÚC Žilina, ktorí zastupujú oblať Kysúc, so žiadosťou o 

poskytnutie fin. príspevku na realizáciu  diela. Pôvodný pamätník nachádzajúci sa  na obci,  

odporúča p. Mgr. Mazúr náležite ošetriť, uložiť do drevenej debny a uložiť do depozitu, a to 

vzhľadom na to, že ide o dielo slov. umelca. Komisia zasadala aj dňa 29.01.2018. Prieskumom 

trhu bolo zistené, že za vydanie cca. 1.000 ks brožúr k odhaleniu pamätníka, v ktorej by bol 

zmapovaný celý priebeh realizácie pamätníka i s bližšími informáciami o padlých občanoch 

Olešnej v 1. a 2. sv. vojne, by predstavovala pre obec  výdavok v  sume cca. 2.000 €. OZ 

uznesením č. 17/2018  zobralo na vedomie  Zápisnicu Komisie na vyhlásenie súťaže na 

realizáciu pamätníka padlým vojakom 1. a 2. sv. vojny, ktorí pochádzali z obce Olešná, pod č. 

j.: OcÚ-20/2018  zo dňa 09.01.2018 doručenú dňa 10.01.2018.  

Správy z rokovania Obecnej rady (ďalej len “ OR”) 

OZ  uznesením č. 18/2018  zobralo na vedomie Správu z OR zo dňa 10.01.2018 pod č. 

j.: OcÚ-38/2018 doručenú dňa 12.01.2018 a Správu z OR zo dňa 24.01.2018 pod č. j.: OcÚ-

99/2018 doručenú dňa 31.01.2018. Záznamy zo zasadnutia OR budú tvoriť súčasť archívnych 

materiálov z dnešného  rokovania OZ.  

Bod č. 6.) programu: Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 16012018 pod č. 

j.: OcÚ-51/18 zo dňa 18.01.2018 

Dňa 18.01.2018 bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-51/2018 Správa o výsledku  
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fin. kontroly na mieste. Predmetom kontroly bola kontrola zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti, efektívnosti ako aj kontrola náležitého hospodárenia s verejnými prostriedkami 

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu. Kontrola bola taktiež zameraná na  čerpanie dotácie TJ, 

kontrolu pokladne, účtovných dokladov atď.. Záznam  z vykonanej finančnej kontroly na 

mieste  bude súčasťou materiálov z dnešného rokovania OZ. OZ uznesením č. 19/2018 zobralo 

na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 16012018 pod č. j.: OcÚ-51/18 

zo dňa 18.01.2018. Následným uznesením č. 20/2018  OZ žiada starostu obce o predloženie 

písomného vyjadrenia právneho zástupcu obce  k vymáhaniu nedoplatku na nájomnom R. K. – 

Kovadlina, a to v termíne do najbližšieho OZ.  Hlavný  kontrolór  vo svojej  správe č. 16012018 

doporučuje riešiť vymáhanie predmetných nedoplatkov u nájomcu R. K. - Kovadlina v 

spolupráci s právnym zástupcom obce. Hlasovanie poslancov: ZA: 9; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 0  

Bod č. 7.) programu: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 

pod č. j.: OcÚ-8/2018 zo dňa 05.01.2018  

Dňa 05.01.2018 bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-8/2018  Správa 

o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2017. Rozsiahla  správa hl. kontrolóra bola 

doručená poslancom OZ k oboznámeniu sa s jej obsahom a bude súčasťou archívnych 

materiálov z dnešného rokovania OZ.  P. starosta v tomto bode programu prečítal poslancom 

svoju dôvodovú správu k prečerpaniu položky  rozpočtu určenej  na opravy strojov (zetory). 

Ako p. starosta vo svojom ústnom vyjadrení uvádza, k prečerpaniu došlo preto, že traktor Zetor 

7745 je 28-ročný a je poskladaný z 3 druhov traktorov. Pri zimnej údržbe je používaný pluh, 

ktorý je váhovo ťažký, a preto dochádza k častému poškodeniu súčiastok, skrutky, hydraulické 

hadice, piesty, kúrenie. Počas  bežnej opravy boli zistené ďalšie opotrebovania súčiastok 

značného rozsahu. Keďže  obidva traktory sú potrebné k  zabezpečovaniu  zimnej údržby,   

musela byť vykonaná oprava. P. starosta ďalej poznamenal, že dlhodobo upozorňuje na 

skutočnosť, že  traktor Zetor 7745  je značne poruchový,  a preto aj    navrhoval  kúpu nového 

traktora, čo OZ doteraz neakceptovalo. Z tohto dôvodu  sa musí  aj v roku 2018 počítať so 

zvýšenou sumou na opravu traktorov. OZ  uznesením č. 21/2018 zobralo na vedomie Správu 

hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017  pod č. j.: OcÚ-8/2018 zo dňa 

05.01.2018.  

Bod č. 10.) programu: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 – 

mažoretky EDIT Staškov  

Dňa 15.01.2018 bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-42/2018 Žiadosť o 

poskytnutie fin. príspevku na r. 2018.  Doručenou žiadosťou sa  zaoberala  na svojom zasadnutí 

dňa 24.01.2018 aj FK, ktorá   OZ odporúča schváliť dotáciu pre 10 detí s trvalým pobytom  v 

obci Olešná spolu v sume 300,00 €.  Poslanci OZ sa stotožňujú s odporúčaním  FK, a preto  k 

žiadosti prijali uznesenie č. 22A/2018, ktorým  berú na vedomie Žiadosť mažoretiek EDIT 

Staškov o poskytnutie fin. príspevku na rok 2018 pod č. j.: OcÚ-42/2018 zo dňa 15.01.2018. 

Uznesením č. 22B/2018   OZ  schvaľuje   poskytnutie   fin. príspevku v sume 300,00 € pre  
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mažoretky EDIT Staškov. Hlasovanie poslancov k  B) : ZA: 9;  PR:0;  ZDRŽ: 0;  N: 0   

Bod č. 11.)  programu: Žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť krúžkov – ZŠ 

Podvysoká. Dňa 13.10.2017 bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-

1119/2017 Žiadosť ZŠ Podvysoká o poskytnutie príspevku na činnosť krúžkov. Doručenou 

žiadosťou sa zaoberala na svojom zasadnutí dňa 24.01.2018 FK, ktorá OZ odporúča schváliť 

dotáciu pre  55 detí s trvalým pobytom v obci Olešná, t. j.: sumu 1.980,00 €. OZ k žiadosti 

prijalo uznesenie č. 23/2018, ktorým schválilo poskytnutie príspevku na činnosť krúžkov na 

základe žiadosti ZŠ Podvysoká 307 pod č. j.: OcÚ-1119/2017 zo dňa 13.10.2017 v sume 

1.980,00 €.       Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 9;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N: 0 

Bod č. 12.) programu: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2017 

FK  na svojom zasadnutí dňa 24.01.2018 k tejto otázke požiadala p. ekonómku obce o 

predloženie nápočtu celkových nákladov na preplatenie 30 dní  dovolenky starostovi obce za 

rok 2017. P. ekonómka však na dnešnom rokovaní OZ nebola prítomná. Pán starosta informoval 

poslancov, že sa jedná o finančnú čiastku približne vo výške cca. 3.000,00 € brutto bez 

odvodov. Poslanec p. Vyrobík  vzniesol pripomienku v znení, že keďže aj zamestnanci obce 

majú ešte nevyčerpanú  dovolenku za rok 2017, rovnako by mohli žiadať  obec o jej preplatenie. 

Ako hl. kontrolór obce poznamenal, zákon umožňuje zamestnancovi  vyčerpať si dovolenku z 

roku 2017 až do konca kalendárneho roka 2018.  Predseda StK  navrhoval, aby si p. starosta 

dovolenku vyčerpal a nežiadal o jej preplatenie, keďže má   na to ešte dostatok času.  K jeho 

názoru sa rovnako prikláňa aj poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, PhD. Podľa názoru p. Ficeka 

by obec mala dovolenku p. starostovi preplatiť, keďže  stihnúť všetky pracovné povinnosti, 

ktoré p. starosta denne má,  nebude možné  ak začne p. starosta čerpať dovolenku. Väčšina 

poslancov počas diskusie sa však prikláňala k názoru, aby si  p. starosta  priebežne čerpal 

dovolenku za rok 2017, ktorá  má  slúžiť  na oddych a regeneráciu.   

  Hlasovanie poslancov:  ZA schválenie:  3;  PR: 0; ZDRŽ: 6; N: 0  

OZ podľa výsledkov hlasovania uznesením č. 24/2018 neschválilo preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky starostovi obce za rok  2017 v počte 30 dní.  

Bod č. 15.) programu: Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná 

/pasportizácia  MK v obci/. OZ uznesením č. 25/2018  schválilo spracovaný dokument: 

Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná (pasportizácia MK v obci), ktorú 

pre obec spracovala p. Ing. E. Grambličková.     

                      Hlasovanie  poslancov:  ZA: 9;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N: 0  

Bod č. 16.) programu: Návrh Zmluvy o prenájme nebytových priestorov – 

novovybudovaných Šatní a soc. zariadenia Obce Olešná  
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Pán  starosta otvoril k bodu diskusiu, počas ktorej  informoval  poslancov  o  doplnenom návrhu  

zmluvy o prenájme nebytových  priestorov – Šatní a soc. zariadení, v ktorom  bol  v článku  I. 

predloženého návrhu zmluvy,  doplnený bod  č. 5 v  znení: Prenajímateľ  predmet zmluvy poistil 

a zaväzuje sa pravidelne platiť poistku vyplývajúcu z uzatvorenej poistnej zmluvy. Stavba so 

súpisným číslom 599 je postavená na  parcele  CKN č. 4449/3 o výmere 84 m² a je vedená na 

LV obce č. 1095. Predsedkyňa návrhovej komisie následne  prostredníctvom dataprojektora 

vysvietila poslancom doplnený návrh nájomnej  zmluvy Šatní a soc. zariadení, ktorý je  

predmetom dnešného rokovania OZ. Poslankyňa p. Mgr. Papíková a poslankyňa p. PhDr. K. 

Prengelová, PhD. k predloženému návrhu zmluvy upozornili na to, že v návrhu nie je uvedená 

celková hodnota prenajímaného majetku obce. K čomu p. starosta  uviedol, že návrh zmluvy o 

prenájme nebytových priestorov konzultoval  aj s právnou zástupkyňou obce, podľa ktorej sa  

hodnota  majetku  v takýchto zmluvách neuvádza. Poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, PhD. 

ďalej upozornila aj na skutočnosť, že ani na webovom sídle obce sa nenachádza zmienka o 

vybudovaní Šatní a soc. zariadenia  v obci pre TJ – Olešná. Preto trvá  na zverejnení celkových 

nákladov spojených s výstavbou Šatní a soc. zariadenia na webovú stránku obce Olešná.  OZ 

uznesením č. 26/2018 schválilo Zmluvu o prenájme nebytových priestorov – 

novovybudovaných Šatní a soc. zariadení Obce Olešná, spracovanú právnou zástupkyňou obce. 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov bude  prílohou tohto uznesenia.  

            Hlasovanie  poslancov  k  bodu: ZA: 8;  PR: 0;  ZDRŽ: 1; N: 0  

Bod č. 18.) programu: Zverejnenie návrhu Dodatku č. 1/2018 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu o správnych poplatkoch č. 12/2015 (ďalej len “Dodatok č. 1/2018”) 

P. starosta otvoril k bodu diskusiu. Matrikárka, ktorá  spracovala do rokovania OZ návrh 

Dodatku č. 1/2018, informovala poslancov o novele zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch, ktorou sa s účinnosťou od 01.01.2018  menia správne poplatky spojené s 

vykonávaním matričnej činnosti na obci a osvedčovacej agendy (t. j.: správny poplatok za 

osvedčenie podpisu  na listine a za  osvedčenie fotokópie listiny). Návrh Dodatku č. 1/2018 

bude po rokovaní OZ  zverejnený na webovej stránke obce,  ako aj na úradnej tabuli Obce 

Olešná. OZ uznesením č. 27/2018  schválilo “na zverejnenie” návrh Dodatku č. 1/2018  k 

Všeobecne záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch  č. 12/2015  v predloženom znení. 

Hlasovanie poslancov  k  bodu:   ZA: 9;   PR: 0;   ZDRŽ: 0;  N: 0 

Bod č. 20.) programu: Rozdelenie Sociálno-kultúrnej komisie. Predsedkyňa  Sociálno-

kultúrnej komisie p. PhDr. K. Prengelová, PhD. žiadala  v tomto bode programu  o vytvorenie 

2 samostatných komisií, a to: Sociálnej komisie a Kultúrnej komisie, keďže nie je vždy možné, 

aby v rovnakom čase zasadala súčasne sociálna aj kultúrna komisia. Preto si  každá  z komisií   

vyžaduje  individuálne zasadnutie. Poslankyňa  p. PhDr. Prengelová, PhD.  ďalej  odporúčala, 

aby bol do tejto komisie zvolený ešte ďalší  člen. P. starosta pri tejto príležitosti  upozornil  

poslancov  aj na  to, že  aby mohlo byť zasadnutie príslušnej zriadenej komisie platné a následne  
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započítané poslancom pri odmeňovaní  je potrebné,  aby zasadala vždy nadpolovičná väčšina 

členov v príslušnej komisii. Podľa skonštatovania hl. kontrolóra obce vyplýva, že  ak bola práca  

v jednotlivých komisiách  vykonaná, poslancom prináleží  za vykonanú prácu odmena v zmysle 

schváleného odmeňovania poslancov.  OZ uznesením č. 28/2018  neschválilo rozdelenie 

Sociálno-kultúrnej komisie na dve samostatné komisie.  

Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA neschválenie:  7;   PR: 0;  ZDRŽ: 2; N:  0 

Doplnené body programu: Správa o činnosti a uskutočnených kultúrno-spoločenských 

podujatiach od 01.07.2017 do 31.12.2017 za úsek kultúra a knižnica a správa o 

vystúpeniach  FSk Vigľašanka od   01.07.2017  do  31.12.2017 

Návrh na kultúrne podujatia v roku 2018  s rozpočtovanou sumou podľa roku 2017 

Kultúrna pracovníčka  spracovala do rokovania OZ Správu o činnosti a uskutočnených 

kultúrno-spoločenských podujatiach a predložila k schváleniu návrh na kultúrne podujatia v 

roku 2018 s rozpočtovanou sumou podľa roku 2017. Predmetné  podklady spracované 

kultúrnou pracovníčkou  budú tvoriť  súčasť  archívnych materiálov z  dnešného rokovania  OZ. 

OZ uznesením č. 29/2018  zobralo na vedomie Správu o činnosti a uskutočnených kultúrno-

spoločenských podujatiach od 01.07.2017  do 31.12.2017  pod č. j.: OcÚ-89/2018 zo dňa 

29.01.2018.  Ďalším uznesením č. 30/2018  OZ schvaľuje  Návrh na kultúrne podujatia v roku 

2018  s rozpočtovanou sumou podľa r. 2017  pod č. j.: OcÚ-71/2018 zo dňa 24.01.2018 v sume 

4.970,00 €.            Hlasovanie poslancov: ZA: 9;   PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  0  

P. starosta požiadal zachytiť do zápisnice svoje poďakovanie kultúrnej pracovníčke na 

obci za jej prácu, ktorú  vykonáva  a  za  množstvo aktivít  zameraných  pre deti a mládež 

(tvorivé popoludnia) ako aj  na  rozvíjanie ich  tvorivosti.  

Bod č. 21.) programu: Informácia k súdnemu sporu od právnej zástupkyne obce JUDr. 

V. Lehutovej, doručená pod č. j.: OcÚ-757/17/001 zo dňa 05.12.2017 

OZ uznesením č. 31/2018  zobralo na vedomie Informáciu k súdnemu sporu od právnej 

zástupkyne obce JUDr. V. Lehutovej, doručenú pod č. j.: OcÚ-757/17/001  zo dňa 05.12.2017.  

Bod č. 22.) programu:  Výkaz nedoplatkov na nájomnom za IV. štvrťrok r. 2017 

V ďalšom bode dnešného programu poslanci OZ prerokovali predložený návrh výkazu 

nedoplatkov  na nájomnom za IV. štvrťrok r. 2017. Výkaz bol zaslaný pred rokovaním OZ 

poslancom  ako  súčasť materiálov  k rokovaniu OZ,  s možnosťou oboznámiť sa s evidovanými 

nedoplatkami  u jednotlivých  nájomcov. OZ  následne prijalo uznesenie č. 32/2018, ktorým 

zobralo na vedomie Výkaz nedoplatkov na nájomnom za IV. štvrťrok r. 2017 v predloženom 

znení.  

Bod č. 23.) programu: Návrh Zmluvy o prenájme stroja Komatsu pre rok 2018 
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P. starosta otvoril k bodu diskusiu. Poslanec p. Vyrobík požiadal p. starostu, aby 

predložil 3 cenové ponuky na prenájom stroja Komatsu  v zmysle požiadavky, ktorá  odznela 

na predchádzajúcom rokovaní OZ. Cenové ponuky mali byť náležite vyhodnotené a až následne 

mali poslanci  OZ schvaľovať návrh zmluvy na prenájom stroja.  P. starosta  uviedol, že vykonal 

osobné zisťovanie a prieskum s tým, že cenovú ponuku  mu  však potenciálni dodávatelia, 

ktorých p. starosta oslovil,  písomne nepredložili.  Predseda StK  odporúčal osloviť všetkých 

vlastníkov z lokality obce IBV -  Potôčky so žiadosťou, aby prispeli na navážku  MK v danej 

lokalite. Poslanec  p. Červenec odporúčal   zakúpiť na  obec starší bager s využitím pri 

stavebných prácach.  Z dôvodu, že aj  v roku 2018  je predpoklad pokračovať v naplánovaných 

akciách a prácach z roku 2017 a pri prácach bude potrebné  použiť stroj (bager),   istý obnos  

finančných  prostriedkov bude  rozpočtovaný  aj   v  rozpočte obce na rok 2018. Poslanec p. 

Vyrobík trvá na predložení 3 cenových ponúk k prenájmu stroja Komatsu. OZ uznesením č. 

33/2018  zobralo na vedomie návrh Zmluvy o prenájme stroja Komatsu pre rok 2018  v 

predloženom znení.  Z dnešného rokovania OZ vzišla na p. starostu požiadavka, aby do 

budúceho OZ predložil plán čerpania dovoleniek do konca roka 2018  zamestnancov OcÚ 

Olešná. Termín: do najbližšieho OZ.  K tejto požiadavke bolo následne prijaté uznesenie č. 

34/2018.           Hlasovanie poslancov:  ZA: 8;  PR: 1;  ZDRŽ: 0;  N: 0 

Bod č. 24.) programu: Žiadosť DHZ – Olešná pod č. j.: OcÚ-1117/2017 zo dňa 13.10.2017 

OZ uznesením č. 35A/2018  zobralo na  vedomie  doručenú Žiadosť  DHZ – Olešná pod 

č. j.: OcÚ-1117/2017 zo dňa 13.10.2017. Uznesením č. 35B/2018 OZ žiada o predloženie 3 

cenových ponúk na  požadované zariadenie v  zmysle doručenej žiadosti zo dňa 13.10.2017 

pod č. j.: OcÚ-1117/2017. Hlasovanie poslancov  k B) :  ZA: 9; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  0  

Dňa 05.01.2018  bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-11/2018  

Žiadosť DHZ – Olešná o poskytnutie priestorov KD Olešná, a to za účelom konania Výročnej 

členskej schôdze DHZ  - Olešná. OZ po oboznámení sa  s obsahom doručenej žiadosti prijalo 

uznesenie č. 36/2018, ktorým schválila Žiadosť  DHZ  - Olešná o poskytnutie priestorov OÚ 

zo dňa 05.01.2018  zaevidovanú pod č. j.: OcÚ-11/2018.  

Hlasovanie poslancov: ZA: 9;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N: 0 

Bod č. 25.) programu: Žiadosť Senior Trend, n. o., Čadca o informáciu  doručená pod č. 

j.: OcÚ-1207/2017 zo dňa 10.11.2017 

OZ  uznesením č. 37/2018  zobralo na vedomie Žiadosť Senior Trend, n. o., Čadca o informáciu 

doručenú pod č. j.: OcÚ-1207/2017 zo dňa 10.11.2017. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. 

odporúčala vyvolať  spoločné stretnutie  poslancov  OZ so zástupcami  n. o. Senior Trend.  

Bod č. 26.) programu: Žiadosť p. I. Stopkovej bytom Olešná doručená pod č. j.: OcÚ-

1245/2017 zo dňa 21.11.2017 
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Dňa 21.11.2017 bola doručená  do podateľne OcÚ  pod č. j.: OcÚ-1245/2017 Žiadosť o 

odkúpenie pozemku -  pacela č. 541/17.  P. starosta  k doručenej žiadosti uviedol, že zo strany 

obce je potrebné  vykonať  vytýčenie  predmetného pozemku. OZ uznesením č. 38/2018  

zobralo na vedomie Žiadosť p. I. Stopkovej bytom Olešná, doručenú pod č. j.: OcÚ-1245/2017 

zo dňa 21.11.2017.  

Bod č. 27.) programu: Žiadosť p. S. Cudráka bytom Staškov doručená pod č. j.: OcÚ-

1263/2017 zo dňa 27.11.2017 

Dňa 27.11.2017 bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod  č. j.: OcÚ-1263/2017 

Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku  CKN č. 271/4  o výmere 470 m².  OZ  uznesením 

č. 39/2018 neschválilo Žiadosť p. S. Cudráka bytom Staškov, pod č. j.: OcÚ-1263/2017 zo dňa 

27.11.2017.  Hlasovanie poslancov k bodu: ZA neschválenie: 8;  PR: 0;  ZDRŽ: 1;  N: 0  

Bod č. 28.) programu: Rôzne a Bod č. 29.) programu: Interpelácie poslancov  

Poslankyňa  p. Mgr. J. Papíková  sa informovala u p. starostu na  spracovanie 

projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná k zapojeniu sa do výzvy na výstavbu detského 

ihriska v obci. Predseda StK p. Ing. Dočár  požiadal p. starostu, aby poslancom priblížil lokalitu, 

v ktorej by malo byť vybudované detské ihrisko. P. starosta k danému uviedol, že  obec sa 

zapojí do zverejnenej výzvy na detské ihriská a  plánuje vybudovať detské ihrisko  v blízkosti 

športového ihriska Olešná u Rovňanov. Poslanec p. Ing. Dočár  žiadal, aby sa  žiadosť o 

poskytnutie fin. prostriedkov, v  zmysle zverejnenej výzvy,  spracovala  za účelom vybudovania 

detského ihriska v lokalite Predná Olešná, tak ako to bolo občanom z tejto lokality  v minulosti 

prisľúbené. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD.  požiadala p. starostu, aby  do zasadnutia  

Rady školy  získal všetky potrebné podklady a  odborné informácie   z MŠVVaŠ   a  predložil  

poslancom  písomné metodické usmernenie k postupu  ako aj   k  možnosti  odčlenenia  MŠ  od 

ZŠ. OZ uznesením č. 40/2018  schválilo  PhDr. K. Prengelovú, PhD. v spolupráci so 

zriaďovateľom za účelom zistenia informácií o možnosti oddelenia MŠ od ZŠ Olešná.   

Hlasovanie poslancov: ZA: 9;  PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 0 

Bod č. 30.) programu: Záver. Po vyčerpaní schváleného programu  rokovania, poslanci OZ 

pristúpili k prijatiu uznesenia č. 41/2018, ktorým schválili ukončenie rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Olešnej o 23:14 hod.  

                             Hlasovanie  poslancov  k  bodu:  ZA: 9;  PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  0 

Vyhotovením zápisnice z priebehu rokovania  OZ bola poverená pracovníčka OcÚ Olešná:  

         Mgr. Eva Torčíková  

           Štefan Cudrák  

             starosta obce  
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