
Uznesenie číslo  190/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K zahájeniu  rokovania obecného zastupiteľstva 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 

zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2016 o 16:30 hod.  

Hlasovanie:  

Za:   

Proti:    

Zdržal sa:    

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

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

 

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  191/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

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:  Jozef  Červenec, Milan Ficek  

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, C:  na vedomie  

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 



Uznesenie číslo  192/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K zmene  predsedu návrhovej komisie   

 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 

zmenu predsedu návrhovej komisie Mgr. Janku Papíkovú za p. Ing. Annu Tkáčikovú  

Hlasovanie:  

Za: 8 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  193/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K programu rokovania OZ  zo dňa 22.06.2016  

 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 

program rokovania OZ v predloženom znení zo dňa 22.06.2016  s doplnením o body:  

1. Zrušenie  dodatku ZŠ s MŠ Olešná o prevádzke počas prázdnin  

2. Informácia – Školský úrad Turzovka  

3. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Olešná  

4. Informácia o obhliadke – stará škola  

Hlasovanie:  

Za: 8 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  194/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K prezentácii návrhu vizualizácie stavebných úprav priestorov pred Obecným úradom 

Olešná  

 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 

prezentáciu návrhu vizualizácie stavebných úprav priestorov pred obecným úradom 

predloženú  Ing. Jurgom  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  195/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K informácii o možnosti spracovania územného plánu Obce Olešná  

 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 o možnosti spracovania územného plánu obce  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  196/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K spracovaniu leteckého snímku obce k mapovému portálu obce  

 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 

spracovanie leteckého snímku obce k mapovému portálu obce v sume 500 € bez DPH 

zabezpečenú spoločnosťou MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Bratislava  

 

Hlasovanie:  

Za: 8 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  197/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

K  zverejneniu zámeru obce na prevod majetku zámenou so žiadateľmi: M. Urbaník 

a manželka M. Urbaníková 

 

 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 

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

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň 

 

B) s ch v a ľ u j e 

Zámer Obce Olešná zameniť 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.  

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

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň 

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  198/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K zverejneniu  zámeru obce na prevod majetku zámenou so žiadateľmi: M. Zahatlan 

a J. Zahatlanová 

 

 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 

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

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

B) s ch v a ľ u j e 

Zámer Obce Olešná zameniť 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 . 

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

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  199/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  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.  

A) s ch v a ľ u j e 

návrh zmluvy č. 125/2016 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy uzavretej podľa § 289 a nasl. 

Obchod. zákonníka medzi Obcou Olešná ako budúcim prenajímateľom a SEVAK, a. s. ako 

budúcim nájomcom na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie IBV Rovňany so 

zapracovanými pripomienkami v čl. II ods. 1 písm. c/ v novom znení:  

c/ dohoda o tom, že nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú, najmenej na 20 rokov. 

Každá zo zmluvných strán bude môcť nájomnú zmluvu vypovedať najskôr po uplynutí 20 

rokov, pričom výpovedná lehota bude 3 mesiace a začne plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca, v ktorom bude doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane  

Prílohu uznesenia tvorí návrh zmluvy predloženej SEVAK- om, a. s. na zasadnutí OZ dňa 

24.6.2016 

Hlasovanie k A) :  

Za: 8 J. Červenec, Bc. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, Mgr. 

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 D. Chabroň  

B) s ch v a ľ u j e 

doplnenie čl. I – Zmluvné strany v novom znení:  

„Budúci prenajímateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“  

a „Budúci nájomca verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“ 

 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie k B) :  

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

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z m l u v a   č.   125/2016 

o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy uzavretá v podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článok I. 

Zmluvné strany 

                                               Budúci prenajímateľ verejného vodovodu :     

Obchodné meno:              Obec Olešná 

Sídlo :                                Olešná č. 493   023 52 

oprávnený k podpisu :       Štefan Cudrák, starosta obce  

Bankové spojenie :            Prima banka a.s. Čadca 

IBAN  :                             SK47 5600 0000 0077 3552 1001 BIC kód banky KOMASK2X  

IČO:                                  00314161 

DIČ :                                 2020553172            

           Telefonický kontakt :       0908 925 997  

                                                                                

Budúci nájomca verejného vodovodu   : 

Obchodné meno :             Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.   

Sídlo:                                 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

                                          Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sa, vložka   

           č.10546/L 

Zastúpená :                        predstavenstvom                  

Oprávnení k podpisu        Ing. Marián Martinček, výrobný riaditeľ 

                                          Ing. Vladimír Haluška, ved. HS Vodovody 
Bankové spojenie:            ČSOB, a. s. , Bratislava 

Číslo účtu:                        25788033/7500 

IČO:                                 36 672 297 

DIČ                                  2022238900 

IČ DPH:                           SK 2022238900             

     

                                                                      Článok  II. 

Predmet plnenia 

1.  Budúci nájomca sa zaväzuje, že v lehote do 30 dní od predloženia písomného návrhu 

nájomnej zmluvy, vyhotovenej budúcim prenajímateľom, uzatvorí s budúcim 

prenajímateľom nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude: 

       



a/ Dohoda o tom, že budúci prenajímateľ prenechá  a budúci nájomca prijme do dočasného 

užívania  predmet nájmu špecifikovaný v tomto článku  tejto zmluvy, ktorý bude 

budovaný v rámci stavieb: 

1. „ Rozšírenie IS pre IBV Olešná Rovňany –  

„SO 01 vodovod V1 “,  predbežne takto :  

- vetva V1 bude napojená na jestvujúci vodovod PVC D90. Miesto napojenia na začiatku 

úseku bude situované medzi rodinnými domami č. 177 a 411. V km 0,0705 bude v bode 

O1 napojená vetva 2. Napojenie na jestvujúce potrubie D90 na konci úseku bude 

situované v km 0,483 medzi rodinnými domami č. p. 690 a 691. Vodovodné potrubie 

bude uložené v miestnej komunikácii pozdĺž jestvujúcej splaškovej kanalizácie v osovej 

vzdialenosti 0,8 m. Celková dĺžka potrubia bude 483 m. Vodovodné potrubie bude 

z HDPE 100, D 90 x 5,4 mm, SDR 17 (PN 10) – 483 m. Na vetve V1 budú 3 sekčné 

zasúvadlá so zemnými súpravami a 2 podzemné hydranty. (Projektová dokumentácia č. 

24/2015, zodpovedný projektant Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, 

dátum vyhotovenia 10/2015) 

  „SO 02 Vodovod –– vetva V2“, predbežne takto :  

-Vetva V2 bude napojená na vetvu V1 v km 0,0705, bod O1. Vodovodné potrubie bude 

uložené v navrhovanej miestnej komunikácii. Celková dĺžka potrubia bude 208 m. 

Vodovodné potrubie bude uložené v HDPE 100, D 90x5,4 mm, SDR 17 (PN 10) – 208 

m. Na vetve V2 bude zasúvadlo so zemnou súpravou a 1 podzemný hydrant. Vetva V2 

pôjde v súbehu s navrhovanou kanalizáciou. Na vetvu V2 bude napojených 8 nových 

vodovodných prípojok D32 o celkovej dĺžke 48 m.  

(Projektová dokumentácia č. 25/2015, zodpovedný projektant Ing. Róbert Cyprich 

autorizovaný stavebný inžinier, dátum vyhotovenia 10/2015) 

SO 03 – Rozšírenie IS pre IBV Olešná Rovňany – stoka SK“ predbežne takto: 

- Stoka SK – bude vybudovaná nová stoka o celkovej dĺžke 208,0 m. Nová stoka bude 

zaústená do jestvujúcej šachty, ktorá bola zriadená na kanalizačnej vetve vybudovanej v 

rámci Horných Kysúc. Potrubie novej stoky bude zhodné s potrubím jestvujúcej stoky. 

Bude to PVC korug DN 300, SN 8. Kanalizácia bude uložená v plánovanej miestnej 

komunikácii, v súčasnosti nespevnenej. Bude križovať jestvujúcu dažďovú kanalizáciu 

DN400. Kanál pôjde v súbehu s plánovaným verejným vodovodom. Na novej stoke 

bude osadených 6 nových šácht. Šachty budú opatrené poklopmi begu D400. Bude tu 

zaústených 7 kanalizačných prípojok DN150 o celkovej dĺžke 43,0 m. 

  (Projektová dokumentácia č. 25/2015, zodpovedný projektant Ing. Róbert Cyprich 

autorizovaný stavebný inžinier, dátum vyhotovenia 10/2015) 

Skutočné údaje o predmete nájmu budú upresnené v zmluve o nájme podľa   projektovej   

dokumentácie skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania.          

Prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam nebudú predmetom tejto zmluvy. 

b/  dohoda o  nájme, pričom ročné nájomné za užívanie predmetu nájmu špecifikovaného 

v čl. II bod 1a, bude vo výške 20,- € ( slovom dvadsať euro) s DPH. Nájomné bude 



splatné na základe faktúr vystavených prenajímateľom. Lehota splatnosti faktúr bude 

14 dní od jej doručenia.  

c/  dohoda o tom, že nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú, najmenej na 20 rokov 

a každá zo zmluvných strán bude môcť nájomnú zmluvu vypovedať aj bez uvedenia 

dôvodu, pričom výpovedná lehota bude 3 mesiace a začne plynúť od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bude doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej 

strane  

d / dohoda o tom, že budúci nájomca je povinný najmä : 

–   na vlastné náklady prevádzkovať predmet nájmu špecifikovaný v čl. II bod 1a tejto       

zmluvy, hradiť všetky  náklady spojené s bežnou údržbou, opravou  

a s prevádzkovaním 

- zabezpečiť prevádzkovanie predmetu nájmu v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a vykonávacími 

predpismi 

-uzatvoriť zmluvy o odbere vody priamo s jednotlivými odberateľmi a vykonávať im 

fakturáciu vodného a stočného, 

e/ dohoda o tom, že nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu, 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť zmluvu o nájme na základe výzvy budúceho    

prenajímateľa najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia a za predpokladu, že budúci prenajímateľ splní všetky  dohody uvedené v  

Čl. III a za predpokladu, že budúci prenajímateľ predloží výzvu minimálne 25 dní pred 

nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

 

Článok III. 

Iné dohody 

Budúci prenajímateľ odovzdá budúcemu nájomcovi k zmluve o nájme potrebnú 

technickú dokumentáciu: ( projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane 

geodetického zamerania, , zápisy o tlakových a prevádzkových skúškach, atesty 

materiálov) a právnu dokumentáciu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie – 

užívacie povolenie,  zápisnicu z odovzdania a prevzatia stavby – preberacie konanie, 

zoznam odberateľov) nevyhnutnú pre riadne plnenie zmluvy o nájme. 

 

Budúci prenajímateľ sa zaväzuje pozývať budúceho nájomcu k pokládke potrubia – 

lôžko, obsypy, tlaková skúška, skúška vodotesnosti, protokol o funkčnosti 

vytyčovacieho vodiča, podpísaný HS, prepojenia na jestvujúce potrubia, časové 

prepojenie prepoja. O výsledku vykonaných prác bude spísaný záznam do stavebného 

denníka – doklad ku kolaudácii.   

      ( prevádzkové skúšky, obsyp, uloženie potrubia). 

 



Náklady investičného charakteru predmetu nájmu  sa budú realizovať na náklady 

budúceho prenajímateľa (rekonštrukcie, preložky, skryté vady, odstránenie 

nedostatkov v záručnej dobe atď.) 

 

Budúci nájomca bude prevádzku a údržbu na prenajatom predmete zmluvy 

zabezpečovať podľa schváleného prevádzkového poriadku.  

 

V prípade, ak zmluvná strana nesplní povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy, 

zaplatí druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 850.- € 

                

          Článok IV.                                                                                                                                                         

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme je pre zmluvné strany záväzná. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

jedno  vyhotovenie. 

 

3. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami dohodnutými obidvoma stranami. 

 

4. Záväzkové vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

 

5. Zmluva  bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

...................................... č. ............. 

6. Príloha č. 1 - Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva  č. ........................ zo dňa 

...................   tvorí nedeliteľnú časť tejto zmluvy. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zmien 

a noviel.  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.  

            V Žiline, dňa                        v Žiline, dňa  

          Budúci prenajímateľ:                                                           Budúci nájomca                                           

  

          Ing. Marián  Martinček   

         Obec Olešná                                                                                 výrobný riaditeľ 

         Štefan Cudrák 

             starosta 

                                                                                                      Ing. Vladimír Haluška 
                                                                                 Ved.  

 



Uznesenie číslo  200/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K žiadosti p. M. Ficeka zo dňa 10.6.2016 doručenej pod č. j.: 559/16 a pod č. j.: 595/16 

 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 M. Ficeka zo dňa 10.6.2016 pod č. j. 559/16, 595/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  201/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K zápisu vyraďovacej komisie  k majetku ZŠ s MŠ Olešná 464 

 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 

zápis vyraďovacej komisie majetku ZŠ s MŠ Olešná 464  zo dňa 24.6.2016  pod č. j. 841/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík 

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  202/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K informácii p. starostu o vykonanej obhliadke starostu obce Staškov a obce Olešná, 

ktorá sa uskutočnila  v budove starej školy Olešná Polgrúň  

 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 k vykonanej obhliadke starostu obce Staškov a obce Olešná v budove 

starej školy Olešná Polgrúň  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  203/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K informácii  doručenej zo Školského úradu Turzovka vo veci usmernenia prevádzky 

MŠ počas prázdnin  

 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 Školského úradu Turzovka ohľadom prevádzky MŠ a školských prázdnin  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  204/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K informácii p. starostu vo veci vodovodu  u Grigov  

 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 ohľadom vodovodu u Grigov  

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  205/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K prijatému uzneseniu OZ č. 150/2016 zo dňa 27.05.2016 

 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 

zrušenie uznesenia č. 150/2016 zo dňa 27.5.2016 

Hlasovanie:  

Za: 4 J. Červenec, Bc. A. Dočár, PhDr. K. Plešivčáková, 

Ing. A. Tkáčiková  

Proti:  2 M. Ficek, Mgr. J. Papíková  

Zdržal sa:  1 P. Duraj  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 206/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K stanovisku právnej zástupkyne obce JUDr. V. Lehutovej k žiadosti p. E. Badžgoňovej 

o zníženie výšky úhrady za opatrovateľskú službu zo dňa 20.06.2016 pod č. j.: 478/16 

 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 

stanovisko právnej zástupkyne obce JUDr. Lehutovej k žiadosti E. Badžgoňovej o zníženie 

výšky úhrady za opatrovateľskú službu zo dňa 20.6.2016  pod č. j. 478/16 

Hlasovanie:  

Za: -  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 207/2016 

 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná  zo dňa 24.06.2016 

 

K ukončeniu zasadnutia 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 21:17 hod.  

Hlasovanie:  

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

J. Papíková, PhDr. K. Plešivčáková, Ing. A. 

Tkáčiková  

Proti:    

Zdržal sa:    

Neprítomní:  2 D. Chabroň, R. Vyrobík  

 

          Štefan  Cudrák  

           starosta obce  

 

 

 

V Olešnej, dňa:  27.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


