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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  VOLEŠNEJ 

ZÁPISNICA 

 

Zo 4. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Olešnej  (ďalej len „OZ“), ktoré  sa konalo dňa 

25. mája 2018 o 16.00  hod. v  priestoroch zasadacej  miestnosti Obecného úradu  Olešná.  

Zahájenie rokovania OZ o: 16.08  hod.  

Prítomní  poslanci:    Ing. A. Dočár    

                          J. Červenec 

               Mgr. J.  Papíková 

                                    M. Ficek   

               R. Vyrobík  -  neskorší príchod na OZ  

               Ing. A. Tkáčiková 

               M. Badžgoňová   

               Ing. P.  Duraj – neskorší príchod na OZ o cca. 17.00 hod.  

Neprítomná: p. PhDr. K. Prengelová, PhD. – ospravedlnená  

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

ekonómka obce p. Ing. M. Palicová , p. R. Kvašňovský, A. Kvašňovská, p. PhDr. D. Slováková 

– riaditeľka ZŠ s MŠ Olešná č. 464  

Návrhová  komisia  v zložení:   predseda:   p. Mária Badžgoňová  

      člen:            p. Ing. Anton Dočár  

                     člen:            p. M. Ficek  

Zapisovateľka:         Mgr.  Eva  Torčíková 

Overovatelia  zápisnice:   Ing. Anna Tkáčiková, p. J. Červenec 

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 22.05.2018 

4.)    Informácia o voľných nebytových  priestoroch  bývalej kováčne  a možnosti  jej      

        prenájmu spolu s príslušenstvom  

5.)    Žiadosť o prenájom nebytových priestorov od  Kovadlina s. r. o.,  Olešná,  doručená dňa   

         04.04.2018 pod  č. j.: OcÚ-289/18 

6.)    Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 3/2018 

7.)    Návrh  na organizáciu  školy v školskom roku  2018/2019 pod č. j.: OcÚ-435/2018  

        doručený dňa 17.05.2018 

8.)    Žiadosť  ZŠ s MŠ Olešná č. 464   pod č. j.: OcÚ-436/2018  doručená  dňa 17.05.2018    

9.)    Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná č. 464  pod č. j.: OcÚ-433/2018 doručené dňa 17.05.2018 

10.)  Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná č. 464  pod č. j.: OcÚ-434/2018 doručené dňa 17.05.2018 

11.)  Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná č. 464  pod č. j.: OcÚ-385/2018 doručené dňa 02.05.2018 

12.)   Návrh na realizáciu prác v obci, schválenie jednotlivých úsekov ciest,  finančné krytie   

          týchto akcií  (EKS – obstaranie betónu a kari rohoží) 

13.)   P. Gavlak, bytom Olešná – zámer  odpredaja  nehnuteľného majetku  - pozemok č.     

         CKN č. 4410 o výmere 486 m²  podľa prípadu hodného  

         osobitného zreteľa  

14.)   Návrh na odpredaj majetku /stroj Hon- stanovenie predajnej ceny, vyradenie/ 

15.)   Rôzne:  

16.)   Interpelácie poslancov  

17.)  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  poslancov a 

prítomných hostí. Priebeh  celého rokovania OZ  je  zachytený  na  zvukové zariadenie – 

diktafón. Návrhy jednotlivých uznesení budú priamo premietané na dataprojektor.  Následne  

p. starosta prečítal  jednotlivé body návrhu  programu  dnešného rokovania. Prítomných 

poslancov bolo 6, čím sa  OZ  stalo uznášaniaschopným.  OZ uznesením č. 111/2018 zobralo 

na vedomie zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva o 16:08 hod. Ďalším uznesením č. 

112A,B,C/2018 OZ schválilo návrhovú komisiu,  zobralo na vedomie vymenovanie 

zapisovateľky a vymenovanie  overovateľov zápisnice.  

Hlasovanie poslancov  k A) :   ZA: 6;   PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  3 
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Bod č. 3.) programu: Schválenie  návrhu  programu OZ zo dňa 22.05.2018 

Poslankyňa  p. Mgr. Papíková  v úvode  rokovania upozornila p. starostu  na novelu 

zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.04.2018.  

V zmysle tejto novely obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku 

zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu v súlade so zverejnenou pozvánkou 

na rokovanie OZ. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  Teda nie je možné  prijať uznesenie v znení, 

že OZ schvaľuje program v predložnom znení s doplnením o ďalšie body. K zmenám musí byť 

v zmysle novely zákona prijaté ďalšie uznesenie OZ.  OZ  preto  hlasovalo najskôr o návrhu 

programu v zmysle pozvánky zo dňa 22.05.2018.  Uznesením č. 113/2018 OZ schválilo návrh 

programu rokovania OZ v predloženom znení zo dňa 22.05.2018.  

Hlasovanie  poslancov k  bodu: ZA: 6;  PR: 0; ZDRŽ:  0; N:  3  

Následným uznesením č. 114/2018  schválila zmenu schváleného návrhu programu o ďalšie 

body:  

➢ Záznam o  oboznámení a poverení oprávnených osôb a informácie o zákone č. 18/2018  

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR – 

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

➢ Informácia k možnosti vysporiadania cesty k cintorínu Predná Olešná – u Lovasov  

➢ Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

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

Záznam o  oboznámení a poverení oprávnených osôb a informácie o zákone č. 18/2018  Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR – 

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

P. starosta v úvode rokovania udelil slovo  zapisovateľke OZ, ktorá  poslancov a prítomných, 

oboznámila prostredníctvom pripravenej prezentácie s  účinnosťou  nového zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a d. n. z.  Zákon č. 18/2018 vstúpil do účinnosti 

dňom 25.05.2018 pričom prevádzkovateľovi (obci) ukladá  povinnosť  poučiť všetky oprávnené 

osoby, ktoré spracúvajú a prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi o dotknutých osobách  

/t. j. napr.: o občanoch obce a pod./.  Po  vykonaní  preškolenia poslancov, hl. kontrolóra obce 

a p. starostu obce, ktorí  v zmysle nového zákona č. 18/2018  Z. z.  o OOÚ  a podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, vystupujú v pozícii  oprávnených  osôb, 

oprávnené osoby  podpísali  dokument:  “Záznam o oboznámení a poverení oprávnených osôb”. 

Záznamy zostávajú uchované u prevádzovateľa /t. j. na obci/.  Prezentácia bude tvoriť súčasť 

písomných dokumentov z priebehu dnešného rokovania OZ. OZ uznesením č. 115/2018 

zobralo na vedomie vykonanie poučenia poverenou oprávnenou osobou a následné podpísanie 

záznamov o oboznámení a poverení oprávnených osôb a informácie o zákone č. 18/2018 Z. z.  
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o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR – Nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679.  

Bod č. 4.) programu: Informácia  o  voľných  nebytových priestoroch bývalej kováčne a 

možnosti  jej  prenájmu  spolu s príslušenstvom 

Bod č. 5.) programu: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov  od Kovadlina s. r. o., 

Olešná, doručená dňa 04.04.2018 pod č. j.: OcÚ-289/18 

Na rokovanie sa dostavil aj p. R. Kvašňovský   s p. A. Kvašňovskou.  P. starosta otvoril 

k bodom diskusiu. P. R. Kvašňovský požiadal  poslancov  OZ  o ústretovosť pri rozhodovaní, 

keďže v minulosti si svoje záväzky voči obci platil a vykonal v prospech  obce  veľa ďalších 

činností.  Poslanec p. Ficek   poznamenal, že  má záujem, aby p. Kvašňovský pokračoval vo 

svojej práci v obci, je však potrebné, aby jeho ďalšia činnosť  - prenájom obecného majetku bol 

v súlade s legislatívou a nedošlo pri schvaľovaní postupu k porušeniu zákona o majetku obcí. 

P. starosta počas diskusie informoval prítomných poslancov o spoločnom stretnutí hl. 

kontrolóra obce, právnej zástupkyne obce a p. R. Kvašňovského v priestoroch OcÚ Olešná.  

Poslanci  OZ požiadali hlavného kontrolóra o  závery, ktoré vzišli z tohto stretnutia. Hl. 

kontrolór k tomu skonštatoval, že na spoločnom stretnutí konzultoval s právnou zástupkyňou 

možnosť schválenia postupu prenájmu majetku podľa osobitného zreteľa.  Postupovať podľa 

osobitného zreteľa, ako  uviedol  hl. kontrolór, právna zástupkyňa na spoločnom stretnutí  

nepripúšťala.  Poslanec p. Ing. Dočár odporúča p. Kvašňovskému dať ešte šancu pokračovať 

vo svojej práci, ktorú robí v obci.  P. starosta   po  vzájomnej konzultácii s právnou zástupkyňou 

obce  uviedol, že v prípade, že chce obec prenajímať voľné priestory, ktoré vznikli   obci  

vypovedaním nájomnej zmluvy firme Rudolfovi  Kvašňovskému – KOVADLINA, musí voľné 

priestory vyšpecifikovať a zverejniť spôsob prenájmu a zámer. P. starosta informoval poslancov 

o  podpísaní preberacieho protokolu  na  prenajatý  majetok, ktorý bol v prenájme firme Rudolf 

Kvašňovský - KOVADLINA.  Ako p. starosta ďalej uvádza, právna zástupkyňa  pripravila do 

dnešného rokovania OZ, návrh  uznesenia  na zverejnenie  zámeru   na priamy  prenájom 

hnuteľného aj nehnuteľného majetku obce, ktorý sa  po schválení  v OZ, musí zverejniť na web. 

stránke   a úradnej tabuli obce.  V zámere na priamy prenájom je potrebné vyšpecifikovať 

podmienky  priameho prenájmu majektu ako napr.: (cenu za prenajímaný HM a NM, lehotu 

dokedy je potrebné predložiť na OcÚ Olešná cenové ponuky atď.). Následne by boli  doručené 

cenové ponuky vyhodnotené.   Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa p. Mgr. Papíková, ktorá   

sa opýtala p. starostu, či  už bola s p. R. Kvašňovským uzatvorená dohoda o splátkach svojho 

záväzku  pri firme Rudolf  Kvašňovský – KOVADLINA.  K čomu p. starosta poznamenal, že 

návrh dohody o splátkach  spracuje právna zástupkyňa obce. Ručenie   A. Kvašňovskou  je 

možné spracovať až po podpísaní dohody o  splátkach a musí byť uzatvorené v písomnej 

podobe  medzi obcou Olešná a p. Kvašňovskou.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková žiadala od p. 

starostu, aby predložil zápis  zo spoločného stretnutia právnej zástupkyne obce, hl. kontrolóra 
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obce, p. starostu a  p. R. Kvašňovského, keďže  ide o prejednanie dôležitých vecí, týkajúcich 

sa majetku obce. Poslancom by malo byť doručné písomné stanovisko právničky, v ktorom 

uvedie  svoje odporúčanie pre  poslancov, ako majú v danej veci postupovať.  Predseda StK  sa 

opýtal p. starostu, na základe čoho bolo vyhodnotené, že prenajímané stroje v  kováčni sú 

prevádzky schopné, ako  to  uvádza p. starosta.  Preskúšanie el. strojov v preberacom protokole  

by mala vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie  zhodnotiť funkčnosť el. 

strojov.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková  k  dlhodobejšie pretrvávajúcej  situácii s nedoplatkami 

u  firmy Rudolf  Kvašňovský – KOVADLINA  uviedla, že podľa  jej názoru by bolo dobré, 

keby si p.  R. Kvašňovský  najprv  vysporiadal  nedoplatky voči obci.  V  minulosti  OZ  

prihliadalo  aj  na  to,   v  akom poradí  boli   na  obec  doručované   žiadosti a na to,  kto   si  

podal  prvý žiadosť,  či  už   sa jednalo   o predaj   alebo  o prenájom majetku.  Následne sa OZ  

na svojom rokovaní  žiadosťou  zaoberalo  a  akceptovalo  ju. Preto si myslí,  že by  sa OZ malo 

zaoberať  predloženou novou  žiadosťou firmy KOVADLINA, s. r. o.  a uznesením schváliť, 

ako spôsob  prenájmu, prípad hodný osobitného zreteľa tak, ako OZ postupovalo aj v minulosti  

pri predajoch pozemkov v obci. Podľa vyjadrení poslankyne p. Mgr. Papíkovej mala byť 

prizvaná na dnešné  rokovanie OZ  aj právna zástupkyňa obce. P. starosta   počas rokovania tel. 

kontaktoval právnu zástupkyňu obce, ktorá sa tel. vyjadrila, že o spôsobe prenájmu  majetku 

rozhodujú poslanci OZ. V zmysle  tel. rozhovoru p. starostu a právnej zástupkyne obce  

vyplynulo,  že  v  prípade ak sa poslanci OZ rozhodnú a pristúpia k   schváleniu  osobitného 

zreteľa,  je dôležité, aby kládli  veľký  dôraz na  zdôvodnenie  osobitného zreteľa. Podľa tel. 

vyjadrenia právničky sa majú poslanci  na rokovaní   najskôr dôkladne oboznámiť   s doručenou 

žiadosťou,  a potom  rozhodnúť o  spôsobe prenájmu obecného majetku. Hl. kontrolór obce  sa  

má  vyjadriť či sú  splnené pravidlá na to, aby mohol  byť  navrhovaný  spôsob  použitý   a je 

to v súlade so zákonom.  Ako právna zástupkyňa ďalej poznamenala, nebude navrhovať  

osobitný  zreteľ  a ani nemôže predložiť žiadne stanovisko k spôsobu prenájmu,  pretože 

poslanci  OZ  sú tí, ktorí rozhodujú o spôsobe prenájmu majetku.   Právna zástupkyňa  poslancov  

upozornila   na skutočnosť, že p. R. Kvašňovský  je  v  spoločnosti KOVADLINA, s. r. o.,  len  

konateľom. Ako p. starosta uviedol, k  spôsobu  prenájmu podľa osobitného zreteľa,  by malo 

OZ pristupovať   v  prípade,  že   prenájom je verejne prospešným. P. starosta   žiadal 

poznamenať, že doručená  žiadosť od  KOVADLINA, s. r. o., nespĺňala všetky podmienky, 

keďže v nej nebol uvedený  konateľ a v žiadosti  bol  nesprávne  uvedený  dôvod  výpovede. 

Poslankyňa p. Mgr. Papíková požiadala p. starostu,  aby právna zástupkyňa obce  predložila do 

OZ svoje  písomné stanovisko  o tom, že  obec  v  prípade tohto  prenájmu  majetku,  nemôže  

postupovať  a  nevzťahuje  sa   naň   osobitný  zreteľ.  Právna zástupkyňa mala  do rokovania 

OZ   predložiť  návrh  nájomnej zmluvy.  P. Ficek   navrhuje, aby právna zástupkyňa predložila 

do OZ svoje stanovisko, aby mohla obec postupovať  tak, aby to bolo zákonné, správne a v 

súlade so zákonom.  K jeho názoru sa prikláňal aj poslanec p. Ing. Duraj. Poslankyňa p. 

Badžgoňová  požiadala o písomné stanovisko právnej zástupkyne ako má obec správne  

postupovať v takomto prípade. Poslanec p. Ing. Dočár  žiada  o predloženie písomného 

stanoviska od právnej zástupkyne obce, že  prenájom sa  nedá   riešiť  spôsobom osobitného 
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zreteľa.  Poslankyňa p. Ing. Tkáčiková  požiadala  o predloženie  písomného stanoviska právnej 

zástupkyne obce. Poslanec p. Červenec sa prikláňal k prenájmu majetku formou osobitného 

zreteľa, ale dôležité  je  pri  tom   dodržať  zákonný postup.  Po ukončení diskusie prijali  

poslanci  uznesenie č. 116/2018, ktorým zobrali na vedomie  Informáciu o voľných nebytových 

priestoroch bývalej kováčne a možnosti jej prenájmu spolu s príslušenstvom.  Ďalším 

uznesením č. 117/2018  OZ  zobralo na vedomie Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

firme  Kovadlina s. r. o., Olešná 517, doručenú dňa 04.04.2018 pod č. j.: OcÚ-289/18. 

Uznesením č. 118/2018 OZ schválilo Zámer prenájmu hnuteľného majetku a 

nehnuteľného majetku Obce Olešná v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Hnuteľný majetok:  Buchar veľký – 1ks; Buchar malý – 1ks; Vyhňa – 1ks;  Pracovný stôl veľký 

– 1ks;  Kovadlina 80 kg – 1ks; Nákovy a príslušenstvo – 34 ks;  Kováčske kliešte – 18 ks; 

Kladivá – 13 ks.  

Nehnuteľný majetok obce Olešná: časť nebytových priestorov stavb postavenej na parcele CKN 

č. 269 o výmere 36,8 m² a časť nebytových priestorov stavby postavenej na parcele CKN č. 

271/4  o výmere 31,3 m², vedených na LV č. 1095 v k. ú. Olešná, vo vlastníctve obce prípadom 

hodným osobitného zreteľa firme KOVADLINA, s. r. o., Olešná 517 za cenu nájomného 

nebytových priestorov 11,0 €/m²/rok, t. j. spolu za 68,1 m² za  cenu 749,10 €/rok.  

Výška nájomného hnuteľného majetku je:  

-Buchar veľký – 1 ks……………………………….180,00 €/rok,  

-Buchar malý  -  1 ks……………………………….120,00 €/rok,  

-Vyhňa  -   1 ks……………………………………..100,00 €/rok,  

-Pracovný stôl veľký   - 1 ks………………………  20,00 €/rok,  

-Kovadlina 80 kg  -  1 ks +  Nákovy a príslušenstvo – 34 ks + Kováčske kliešte  - 18 ks + 

Kladivá – 13 ks, všetko spolu v cene 50,00 €/rok.   

Výška nájmu spolu za všetok hnuteľný majetok je:   470,00 €/rok.  

Celkom za hnuteľný a nehnuteľný majetok je spolu:  1.219,10 €/rok, t. j. mesačný nájom vo 

výške 101,59 € celkom.  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na účely 

kováčskej dielne a udržanie tradície kováčskej výroby v obci  

Hlasovanie poslancov:   ZA: 6;  PR: 0;   ZDRŽ:  1;  N:  2 
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P. A. Kvašňovská  požiadala  poslancov  o  zabezpečenie kameniva, keďže pred ich domom 

došlo k zhrnutiu priekopy a  hrozí riziko úrazu. Hl.  kontrolór poznamenal, že  na rokovanie 

OZ, kde sa prenájom bude schvaľovať je potrebné súčasne predložiť aj návrh nájomnej zmluvy, 

so zapracovaním  kaucie, výšky mesačného nájomného, ukončenie nájomného pri neplatení a 

pod. P. starosta  žiadal, aby poslanci OZ  prijali  uznesenie, ktorým  budú finančné prostriedky 

získané z prenájmu obecného  majetku, účelovo viazané  a následne investované do opráv a 

revízií na majetku.  Ako p. starosta  poznamenal,  cena  uvedená  v  zámere na prenájom  

majetku podľa osobitného zreteľa, je obvyklou cenou /priemernou/, za ktorú obec prenajíma 

priestory.  Odchod p. R. Kvašňovského a p. A. Kvašňovskej z rokovania OZ o cca. 19.28 hod.  

Bod č. 7.) programu:  Návrh na organizáciu školy v školskom roku 2018/2019 pod č. j.: 

OcÚ-435/2018 doručený dňa 17.05.2018 

Dňa 17.05.2018  bol doručený  do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-435/2018 

Návrh  na organizáciu školy v školskom roku 2018/2019.  OZ  uznesením č. 119/2018  schválilo 

Návrh na organizáciu školy ZŠ s MŠ Olešná 464 v školskom roku 2018/2019 pod č. j.: OcÚ-

435/2018 doručený dňa 17.05.2018  v predloženom znení.  

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

Bod č. 8.) programu:  Žiadosť ZŠ s MŠ Olešná č. 464 pod č. j.: OcÚ-436/2018 doručená 

dňa 17.05.2018 

Dňa 17.05.2018   bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-436/2018  

žiadosť ZŠ s MŠ Olešná 464 o povolenie zriadiť v škole triedy s nižším počtom žiakov, než je 

povinný počet v  zmysle zákona. Poslankyňa p. Ing. Tkáčiková sa spýtala p. riaditeľky či je 

možné, aby OZ schválilo toľko výnimiek až  pre 7 tried.  Na rokovaní OZ bola prítomná aj  p. 

riaditeľka ZŠ s MŠ 464, ktorá  skonštatovala, že tento rok  je počtom detí veľmi slabý, budúci 

rok by mal byť už lepším.  Ako p. riaditeľka ďalej uvádza, spájanie  ročníkov na I. stupni školy 

je možné,  pri II. stupni už  spájať ročníky nie je možné.  Z FK vzišlo odporučenie pre  p. 

riaditeľku, aby v budúcnosti, ak sa opätovne vyskytne potreba  povoliť výnimky,  nespájala do 

jednej žiadosti  povolenie  pre obidva stupne školy a  taktiež  dôslednejšie  a pravdivo  uvádzala   

do žiadosti dôvod, prečo  OZ žiada o povolenie výnimiek.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková  

požiadala p. riaditeľku o stanovisko a  o   zdôvodnenie rozdielov  v  prípade, že   škola  funguje 

ako plnoorganizovaná  a  v prípade  keby fungovala  ako  neplnoorganizovaná.  P. riaditeľka 

poznamenala, že u rodičov nie je obľúbeným  riešením  spájanie jednotlivých  ročníkov z 

dôvodu nízkeho počtu žiakov.  Zriaďovateľ   podľa zákona  môže udeliť  výnimky  a povoliť 

triedy  aj s nižším počtom žiakov.  Poslankyňa p. Badžgoňová  vyzvala p. riaditeľku, aby  medzi 

rodičmi nerozširovala  informáciu o zatvorení školy pre nízky počet detí.  Uznesením č. 

120/2018  OZ  schvaľuje Žiadosť ZŠ s MŠ Olešná 464 pod č. j.: OcÚ-436/2018 doručenú dňa 

17.05.2018 o povolenie  zriadiť I. triedu  s počtom 6 žiakov;  II. triedu  s  počtom 9 žiakov;   
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III. triedu s počtom 12 žiakov; V. triedu s počtom 8 žiakov; VI. triedu s počtom 12 žiakov; VII. 

triedu s počtom 13  žiakova; IX. triedu s počtom 10 žiakov v školskom roku 2018/2019.  

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

Bod č. 10.) programu:  Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná č. 464 pod č. j.: OcÚ-434/2018 

doručené dňa 17.05.2018  

Dňa 17.05.2018  bolo doručené do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-434/2018  Oznámenie 

ZŠ s MŠ Olešná 464  o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu v šk. roku 

2018/2019.  Uznesením č. 121/2018  OZ zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 

o náboženskej a etickej výchove v školskom roku 2018/2019 doručené dňa 17.05.2018  pod č. 

j. OcÚ-434/2018.  

Bod č. 9.) programu: Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná č. 464 pod č. j.: OcÚ-433/2018 doručené 

dňa 17.05.2018 

Dňa 17.05.2018  bolo doručené do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-433/2018 Oznámenie 

o zabezpečení prevádzky MŠ  počas blížiacich sa   letných prázdnin.  ZŠ s MŠ Olešná 464 

listom oznamuje zriaďovateľovi, že na základe vykonaného prieskumu záujmu o pobyt v MŠ 

počas letných prázdnin, bude MŠ v prevádzke v mesiaci júl, a to v termíne od 01.07. 2018  do 

31.07.2018. Uznesením č. 122/2018 OZ schválilo Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 o 

zabezpečení činnosti  prevádzky MŠ – Olešná u Rovňanov počas letných prázdnin, ktoré bolo 

doručené dňa 17.05.2018 pod č. j.: OcÚ-433/2018.  

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

Bod č. 11.) programu:  Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná č. 464 pod č. j.: OcÚ-385/2018 

doručené dňa 02.05.2018  

Dňa 02.05.2018  bolo doručené do podateľne OcÚ  pod č. j.: OcÚ-385/2018  Oznámenie 

o prijatí do 1. ročníka ZŠ. OZ uznesením č. 123/2018  zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ s MŠ 

Olešná 464 o prijatí detí do 1. ročníka ZŠ  doručené dňa 02.05.2018  pod č. j.: OcÚ-385/2018.  

P. riaditeľka informovala poslancov o žiadosti, ktorú dňa 23.05.2018  doručila do 

podateľne  OcÚ pod č. j.: OcÚ-447/2018. V žiadosti  ZŠ s MŠ Olešná 464  spoločne  so ŠJ   

žiadajú obec  o zabezpečenie a vykonanie prác pri výmene podlahovej krytiny v ŠJ Rovňany 

618. P. riaditeľka informovala poslancov  o tom, že po oslovení živnostníkov – t. j.   

dodávateľov pre vykonanie prác v ŠJ, žiaden  z oslovených živnostníkov  neposkytne záruku 

na práce s materiálom, ktorý aj nedodal a ktorý je už  zakúpený.  Z tohto   dôvodu sa p. riaditeľka 

s p. vedúcou ŠJ rozhodli zaslať  písomnú žiadosť  na obec, keďže opravu podlahy je nevyhnutné 

previesť v termíne  najneskôr do 31.08.2018. P. starosta  vyzval predsedu StK, aby oslovil 

potenciálnych  živnostníkov, ktorí  sú  odborníkmi  v danej profesii a práce takéhoto  
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charakteru  vykonávajú bežne denne. K čomu predseda StK poznamenal, že  sám nemôže 

rozhodnúť ani vybrať dodávateľa na práce.  OZ uznesením č. 124/2018  zobralo na vedomie 

Žiadosť ZŠ s MŠ Olešná 464  pod č. j.: OcÚ-447/2018  zo dňa 23.05.2018.  

Príchod p. ekonómky na OZ o cca. 20.19 hod.  

Príchod poslanca p. R. Vyrobíka na rokovanie o cca. 20.31 hod.  

Bod č. 12.) programu: Návrh na realizáciu prác v obci, schválenie jednotlivých úsekov 

ciest, finančné krytie týchto akcií  (EKS – obstaranie betónu a kari rohoží) 

P. starosta otvoril  k bodu diskusiu, počas  ktorej každý z prítomných poslancov  uviedol  5 

ciest, ktoré odporúča, aby boli realizované v 1. etape  prác na MK v obci (t. j. z  bežných 

výdavkov –  opravy ciest/betónové cesty). Následne bolo vykonané vyhodnotenie, z ktorého 

vzišlo  uznesenie. OZ uznesením č. 125/2018 schválilo Plán prác miestnych komunikácií v 

obci: cesta u p. Čagaľovej; cesta do Hruškov; cesta k p. Janáčikovej;  cesta do Grigu; cesta 

Potôčky pri ihrisku; cesta u Fojtíkov.  MK budú v celkovej dĺžke 550 m.  

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

P. starosta  navrhoval  vysúťažiť cez elektronický kontraktačný systém /ďalej  len “EKS”/  250 

m³ betónu a  400 ks  kari rohoží tak, aby mohli  byť  plynule realizované práce na MK.   

Predseda StK skonštatoval, že v orientačnom nacenení MK, ktoré sa uvádzajú v Zápisnici StK 

č. 6/2018  zo dňa 04.05.2018 boli  v sume  cca. 39.000 € (bežné výdavky z rozpočtu) 

zapracované  náklady  spojené s obstaraním  betónu, kari rohoží, dosiek i roxorov.  

Poslanec p. Vyrobík  požiadal  poznamenať  do zápisnice z dnešného rokovania OZ požiadavku,  

aby  v prípade vysúťaženia betónu, boli  zo schváleného objemu betónu,  realizované  v obci 

najskôr  tie cesty, ktoré boli  schválené v OZ uznesením  podľa  plánu prác.  Adekvátne  použiť  

toľko  kusov  kari rohoží, koľko  k  rozsahu  MK (ich  dĺžke) prináležia.  V prípade, že sa na 

rozsah schválených  ciest neminie všetok  potrebný  materiál,  poslanec p. Vyrobík odporúča, 

aby  OZ  rozhodlo, na ktorú  ďalšiu   MK  v obci  bude  zvyšujúci  materiál použitý.  Uznesením 

č. 126/2018 OZ schválilo obstaranie betónovej zmesi CB III v objeme 250 m³  a kari rohoží v 

počte 400 ks,  prostredníctvom EKS.  

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

Bod č. 6.) programu: Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 3/2018 (ďalej len “RO č. 

3/2018”) 

P. starosta otvoril  k  bodu diskusiu. Na rokovaní bola prítomná  aj p. ekonómka obce pre 

potrebu objasnenia  jednotlivých navrhovaných položiek  RO č. 3/18.  Vo výdavkovej časti –  
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bežné výdavky  RO č. 3/2018 bola  v zmysle schváleného uznesenia, z dnešného rokovania  OZ  

k plánu opráv  ciest,   navýšená  položka   04510633006 o sumu 12.000,00 € t. j.  spolu v 

položke bude suma  32.000,00 €.  Položka “Dopravné zrkadlá”  bola doplnená o sumu 1.000,00 

€. V Kapitálových  výdavkoch  bola doplnená  položka “kosačka DS” v sume  500,00 €.  

Poslanec p. Vyrobík doporučoval  zakúpiť   v tejto sume 2 kosačky (menšiu a väčšiu).  

Ďalej bola doplnená položka “Centrála – práce  v obci v sume 1.100,00 €  a búracie kladivo v 

sume 700,00 €”, položka  spolu bude v sume 1.800,00 €.  Položka “Retardéry – 3 ks” (v časti 

u Rovňanov p. Golis; u p. Plechu;)  bola  doplnená  o sumu 1.100,00 €.  P. Badžgoňová 

upozornila aj na potrebu riešiť  odstavené autá v časti na Prednej Olešnej. Odstavené autá 

obmedzujú  plynulý chod  dopravnej  premávky  a  zvyšujú  riziko vzniku   kolízie   áut. P. 

starosta požiadal  o rozpočtovanie položky  za účelom “výmeny rozhl. stĺpov v obci”. K čomu 

p. ekonómka poznamenala,  že  náklady spojené s výmenou rozhlasových stĺpov v obci je 

možné  uhradiť z položky “údržba”, v ktorej  je rozpočtovaná fin. čiastka vo výške  2.000,00 €.  

Predseda StK  k výmene rozhlasových  stĺpov, ktoré   navrhoval p. starosta,  odporúča   zistiť 

podmienky  pre možnosť   šírenia  rozhlasu  po  el. stĺpoch namiesto výmeny nových stožiarov.  

P.  Ing. Dočár  počas diskusie požiadal  p. starostu, aby objasnil  poslancom,  aké výhody pre 

obec prinieslo to,  že bolo  spoločnosti  TES Media  umožnené  napojiť sa na obecné stožiare.   

Okolitým obciam bola  umožnená   (napr.: verejne dostupná sieť Wi-Fi  alebo  napojenie  

svojich  kamerových systémov).  P. starosta  žiadal doplniť do predloženého  návrhu RO č. 

3/2018 aj  vybavenie dolnej kuchyne  KD,  ktorá sa poskytuje občanom na krátkodobý prenájom 

/t. j.  o nákup  umývačky riadu, nábytku a pod./.  Z rokovania OZ vzišiel však  návrh, aby boli 

najskôr predložené cenové ponuky na  nákup umývačky riadu a až následne upraviť  a 

zapracovať  tento   výdavok  do  RO). Poslanec p. Ing. Dočár zdieľa názor, že v tomto roku je 

prvoradým  zabezpečiť  rekonštrukciu pošty a vybavenie dolnej kuchyne by navrhoval  riešiť v 

ďalšom období.  Dolnú kuchynku bude podľa jeho názoru  potrebné  aj  tak  riešiť  komplexne 

/voda, elektrika, dlažba a vybavenie kuchyne/. P. starostovi odporúčal, aby   zadal   naceniť 

potrebné rekonštrukčné práce  na pošte  a  cenovú ponuku na rekonštrukciu pošty následne 

predložil poslancom do OZ. K  názoru poslanca p. Ing. Dočára  sa prikláňali aj ďalší  poslanci 

p. Vyrobík a p. Ing. Tkáčiková.   P. starosta  informoval poslancov o tom, že  obec musí  ešte 

počkať,  dokiaľ  bude od Slovenskej pošty, a. s.  schválený zámer  na rekonštrukciu  pobočky 

pošty v Olešnej.   Prípravné práce na rekonštrukcii pošty by sa mohli zabezpečiť svojpomocne 

– pracovníkmi obce, avšak ďalšie  odborné práce  by mali byť už  riešené  dodávateľsky. P. 

ekonómka zdôraznila, že fin. prostriedky na kapitálové výdavky v obci musia byť prerozdelené 

najneskôr do 30.08.2018.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková  požiadala, aby  do  najbližšieho  RO 

bola zapracovaná realizácia detského ihriska v časti Predná Olešná, na ktorú boli v minulosti 

vyčlenené fin. prostriedky vo výške cca. 11.000,00 €. Odporúča preto, aby boli predložené 3 

cenové ponuky na realizáciu detského ihriska, ktoré by  boli po doručení následne vyhodnotené 

Komisiou pre verejné obstarávanie. P. starosta  žiadal, aby  do RO bol zapracovaný tiež nákup 

nového traktora pre potreby obce. 
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Poslankyňa p. Badžgoňová  požiadala  poslancov OZ,  aby namiesto  plánovaného 

osadenia žľabu z korýtok v časti u Kubiši, pristúpili k  prepojeniu kanála pomocou rúry a k jeho 

sfunkčneniu. Sfunkčnením kanála by sa zabránilo vypúšťaniu  nečistôt  do potoka.  Zároveň 

požiadala o opravu cesty v tejto časti obce, keďže  sa   na  povrchu  MK  vytvorila  mierna 

diera, čím pri jazde vozidlami  dochádza k  ich  poškodzovaniu.  Po ukončení diskusie p. 

ekonómka  upravila  RO č. 3/2018  a predložila  ho k schváleniu.  Následne  OZ prijalo 

uznesenie č. 127/2018, ktorým schválilo RO Obce č. 3/2018 v predloženom znení, ktoré bude 

tvoriť súčasť uznesenia. Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 8;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  1 

Bod č. 13.) programu: Pán Gavlak, bytom Olešná – zámer odpredaja nehnuteľného 

majetku – pozemok č. CKN č. 4410 o výmere 486 m² podľa prípadu hodného osobitného 

zreteľa  

Poslanci sa v tomto bode programu  oboznámili s  návrhom uznesenia  v zmysle § 9a, 

ods. 8 písm. e). P. starosta následne  objasnil poslancom vzniknutý problém s pozemkom, ktorý 

v minulosti od obce  kúpil p. P. Gavlak. Ten  za pozemok riadne zaplatil na účet obce v zmysle 

uzatvorenej kúpnej zmluvy.  Z nezistených dôvodov  však   nedošlo k  zavkladovaniu  pozemku 

na katastri a pozemok je  doposiaľ  vedený na LV obce.  P. starosta informoval poslancov, že 

po konzultácii s právnou zástupkyňou obce je jednou z možností,  schválenie zámeru  na predaj  

majetku podľa prípadu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ, ako uviedol p. 

starosta, spočíva v tom, že  kúpna cena za pozemok bola v minulosti uhradená na účet obce.  

Poslanec p. Ing. Dočár nesúhlasil s navrhovaným spôsobom  prevodu majetku podľa osobitného 

zreteľa, keďže podľa jeho názoru nie je možné,   opätovne  predávať  majetok, ktorý obec už 

raz v minulosti predala. Hl. kontrolór upozornil na skutočnosť, že  zákon   obci  neumožňuje  

prevádzať  majetok   bezodplatne.  K jeho názoru sa prikláňala aj poslankyňa p. Badžgoňová, 

ktorá skôr navrhovala, aby p. starosta, ktorý zastupuje obec, doložil na kataster potvrdenie o 

tom, že pozemok bol v minulosti predaný.  Poslanec p. Vyrobík odporúča predložiť do OZ  

právne stanovisko, či  obec môže v zmysle zákona,  opätovne schváliť  predaj pozemku, ktorý 

bol už v minulosti predaný.  O písomné právne stanovisko  požiadal aj  p. Ing. Dočár.   Odchod 

poslankyne p. Mgr. J. Papíkovej  z rokovania o cca. 22.04 hod.  

OZ uznesením č. 128/2018   zobralo  na vedomie  Žiadosť p. M.  Gavlaka a manželky  p. A. 

Gavlakovej bytom Olešná 650, doručenú dňa 24.04.2018 pod č. j.: OcÚ-359/2018. 

Odchod poslanca p. R. Vyrobíka z rokovania o cca. 22.21 hod.   

Bod č. 14.) programu:  Návrh na odpredaj majetku /stroj  Hon – stanovenie predajnej 

ceny, vyradenie/ 

V ďalšom bode programu p. starosta  informoval  poslancov so zámerom odpredať  stroj 

Hon na obci. Hl. kontrolór poznamenal, že  v zmysle platnej legislatívy  sa   v  prípade,  ak ide  
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o predaj hnuteľného majetku, ktorého  zostatková cena je nižšia ako  3.500,00 €, obec 

nepostupuje spôsobom priameho predaja, ale stanoví  cenu majetku. Stroj bude potrebné 

vyradiť z evidence majetku obce. Poslanec p. Ing. Duraj  navrhol, aby sa  kúpil nový stroj a 

tento sa ponechal pre potreby náhradných dielov. Stroj  má v technickom osvedčení uvedený 

názov ako “Nakladač UN 053”. Zámer predaja je potrebné zverejniť, aby sa mohlo zapojiť čo 

najviac uchádzačov /napr. na web. sídlo; bazar.sk., a pod./. OZ  prijalo uznesenie č. 129/2018, 

ktorým schválilo Zámer odpredaja hnuteľného majetku obce – stroj – nakladač UN 053 v sume 

1.500,00 €.           Hlasovanie  poslancov  k  bodu:  ZA: 5; PR: 0;  ZDRŽ: 1; N:  3 

Bod č. 15.) programu: Rôzne a bod č. 16.) programu: Interpelácie poslancov  

P. starosta  otvoril k bodom diskusiu.  K  doplnenému bodu programu s názvom Návrh 

plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva, p. starosta stanovil priamo na dnešnom  rokovaní 

nasledovné termíny zasadnutí  Obecného zastupiteľstva: 12.07.2018; 16.08.2018; 27.09.2018 

a 25.10.2018.  Poslanec  p.  Ing. Dočár  požiadal p. starostu, aby  neurčoval termíny rokovaní 

OZ na  pracovný deň – “štvrtok” ako je tomu v poslednej dobe, pretože  väčšina poslancov 

musí ísť do zamestnania  a   je náročné absolvovať  dlhé  schôdze v  priebehu pracovného 

týždňa. P. starosta  na začiatku  volebného obdobia  prisľúbil  poslancom  ústretovosť  pri 

zvolávaní   zasadnutí OZ, ktoré mali bývať v piatok. Poslanec p. Červenec v úvode dnešného  

rokovania OZ  požiadal o  zmenu programu, a to doplnením bodu: “Informácia k možnosti 

vysporiadania cesty k cintorínu Predná Olešná – u Lovasov”. K  možnosti vysporiadania cesty 

je potrebné najskôr  zistiť dotknuté pozemky, osloviť vlastníkov pozemkov a  schváliť v 

rozpočte obce  fin. prostriedky v prípade, že obec bude  pozemky  vykupovať od vlastníkov.  

Z  rokovania   OZ vzišla požiadavka na p. starostu, aby zistil či   pozemky v minulosti  vlastníci  

nedarovali  obci, aby obec  opätovne nevynakladala  fin. prostriedky na výkup pozemkov  a 

vysporiadanie cesty k cintorínu  Predná  Olešná. Uznesením č. 130/2018 OZ zobralo na 

vedomie Informáciu k možnosti vysporiadania cesty k cintorínu Predná Olešná – u Lovasov. P. 

starosta  informoval poslancov o získaných fin. prostriedkoch  - dotácia  pre  MAS Krajšie 

Kysuce /MAS KK/,  v ktorej  členom je aj  Obec Olešná.   

Bod č. 17.) programu: Záver . Po vyčerpaní schváleného programu so schválenou zmenou, 

pristúpili poslanci k prijatiu uznesenia č. 131/2018, ktorým  schválili ukončenie rokovania OZ 

o 22:55 hod.  

Hlasovanie  poslancov k bodu:  ZA: 6;   PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 3 

Vyhotovením zápisnice z priebehu rokovania OZ bola poverená pracovníčka OcÚ:  

                 Mgr. Eva Torčíková  

         Štefan Cudrák  

 starosta obce  
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