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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  VOLEŠNEJ 

ZÁPISNICA 

 

Z  11. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Olešnej  (ďalej len „OZ“), ktoré  sa konalo 

dňa 17. novembra  2017 o 09.00  hod. v  priestoroch zasadacej  miestnosti Obecného úradu  

Olešná.  

Zahájenie rokovania OZ o: 09:05hod. 

Prítomní  poslanci:    Ing. A. Dočár    

                          J. Červenec 

               Mgr. J.  Papíková 

                                    M. Ficek   

                       PhDr. K. Prengelová, PhD.  

               R. Vyrobík  

               Ing. A. Tkáčiková 

               M. Badžgoňová  - skorší odchod z rokovania o: 11.30  hod. 

               Ing. P.  Duraj  

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

Cudrák, p. Cudráková, p. J. Šušková – občania obce  

Návrhová  komisia  v zložení:   predseda:   Ing. Anna Tkáčiková  

      člen:            Mgr. Janka Papíková 

                     člen:            Ing. Peter Duraj 

Zapisovateľka:         Mgr.  Eva  Torčíková 

Overovatelia  zápisnice:   Ing. Anton Dočár,  p. Jozef  Červenec 

Návrh programu:  

1.)   Zahájenie rokovaniap. 

2.)   Schválenie:  a/ návrhovej komisie 

                 b/ vymenovanie overovateľov zápisnice a vymenovanie zapisovateľky 
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3.) Schválenie návrhu programu OZ  zo dňa 14.11.2017 

4.) Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 13.10.2017 

5.)  Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 8/2017 

6.)  Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 9/2017 

7.)  Správa o hospodárení Obce Olešná k 30.09.2017 

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

      Sociálno-kultúrnej komisie a Športovej komisie  

9.)  Rozpočtové opatrenie č. 3 MŠ k 08.09.2017 

10.) Rozpočtové opatrenie č. 3 ŠJ k 08.09.2017 

11.) Rozpočtové opatrenie č. 4 ZŠ k 03.11.2017 

12.) Rozpočtové opatrenie č. 5 CVČ k 07.11.2017 

13.) Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Olešná č. 464 k 30.09.2017 

14.) Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 zo dňa 04.10.2017 pod č. j.: OcÚ-1077/2017 

15.) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r.  

       2016/2017 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ) 

16.) Vnútorný predpis č. 19/09/2017 “Štruktúra kariérových pozícií v ZŠ s MŠ Olešná 464” 

17.) Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Olešná č. 6/2017 – Bezpečnostná  

       politika prevádzkarne IOM  

18.) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Olešná  

19.) Zrušenie Uznesenia OZ č. 261/2017 prijatého dňa 08.09.2017 

20.) Návrh Kúpna zmluva v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho    

       zákonníka v z. n. p. medzi predávajúcim č. 1 p. V. Maslíkom, bytom Čadca,  

       predávajúcim č. 2 p. L. Rybičkom, bytom Turzovka a kupujúcim Obcou Olešná 
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21.) Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi Obec Olešná a Urbár Olešná –  

       pozemkové spoločenstvo 

22.) Schválenie spracovaného dokumentu: Technická evidencia miestnych komunikácií v  

       obci Olešná (pasportizácia MK v obci)  

23.) Rôzne: Nákup notebook – referát Kultúry; Informácia o riešení havarijného stavu 

miestneho rozhlasu v časti obce Olešná – Priečnica; Informácie úseku daní a miestnych 

poplatkov  o príjmoch a výdavkoch na vodnom, odpadovom hospodárstve, prenájom sály KD; 

Výkaz nedoplatkov na nájomnom za II. a III. štvrťrok r. 2017; Pripomienky občanov k 

poškodzovaniu majetku lesnou zverou; Informácia o vodovodných a kanalizačných 

prípojkách v IBV – Potôčky  

24.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

25.) Zrušenie Uznesenia OZ č. 264B/2017 prijatého dňa 08.09.2017 

26.) Schválenie veliteľa DHZ Olešná – p. Michal Bačgoň  

27.) Interpelácie poslancov  

28.) Záver  

Bod č. 1.) a č. 2.) programu: Zahájenie rokovania a schválenie návrhovej komisie, 

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. Priebeh celého rokovania OZ bude zachytený  na  zvukové zariadenie 

– diktafón.  Následne  p. starosta  prečítal  jednotlivé body programu  dnešného rokovania. 

Prítomných poslancov bolo 9  čím sa OZ stalo uznášaniaschopným. OZ uznesením č. 

292/2017  zobralo na vedomie zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva o 09:05 hod. 

Následným uznesením č. 293A,B,C/2017 OZ schválilo návrhovú komisiu a 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 14.11.2017  

P. starosta  vyzval poslancov o doplnenie predloženého programu  dnešného rokovania 

OZ.  P. starosta  návrh programu doplnil o nasledovné body:  

➢ Žiadosť od p. E. Malíkovej bytom Olešná  doručenú  dňa 16.11.2017  pod č. j.: OcÚ-

1237/17 do podateľne OcÚ; 
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➢ Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov  obce – Šatne a soc. 

zariadenie obce Olešná  Občianskemu združeniu  TJ Olešná na športové aktivity; 

➢ Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností obce.  

Poslanec p. Ing. Dočár požiadal   doplniť návrh programu o  bod: Zabezpečenie právnych 

služieb k obecnému pozemku CKN 437/4 a 438/7. Návrh programu bol ďalej doplnený o  

bod: Schválenie  obecnej rady; Zámer predaja obecného pozemku – parcela CKN 541/1. 

Poslanec p. Vyrobík požiadal doplniť program: o  Informácie o podávaní projektov a výziev. 

Po doplnení  návrhu programu  prijali poslanci uznesenie č. 294/2017, ktorým schválili 

program rokovania OZ v predloženom znení zo dňa 14.11.2017 s doplneniami.  

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

Z dôvodu prítomnosti  občanov  obce na rokovaní OZ, poslanci zachovali variabilnosť 

schváleného programu a  uprednostnili žiadosti prítomných občanov. P. starosta otvoril k 

bodu diskusiu.   P. R. Cudrák  doručil dňa 24.10.2017 pod č. j.: OcÚ-1148/2017  Žiadosť o 

odkúpenie pozemku v časti IBV – Rovňany pri ihrisku, a to za účelom výstavby RD. 

Doručenou žiadosťou sa  zaoberala  dňa 07.11.2017 StK, ktorá vykonala obhliadku  obecného 

pozemku s rozlohou  1.400 m², pričom p. R. Cudrák má záujem odkúpiť od obce pozemok o 

výmere 900m². Členovia StK p. Ing. A. Dočár, p. Mgr. J. Papíková a p. R. Vyrobík navrhujú 

rozdeliť  predmetný obecný pozemok na dve stavebné parcely. Člen StK p. J. Červenec 

navrhoval  pozemok pri predaji rozdeliť na tri stavebné parcely. Navrhovaná cena za 1m² 

obecného pozemku by predstavovala sumu 5,00 €.  Je potrebné prijať zámer na odpredaj 

obecného pozemku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – podpora výstavby RD v 

obci. Ako p. starosta upozornil pred samotným predajom je však potrebné  nechať vyhotoviť 

GP, ktorým by bola výmera  predmetného pozemku rozdelená na dve parcely. Až následne  je 

možné v OZ  prijať zámer na odpredaj  obecného pozemku, keď bude známe číslo a výmera 

jednotlivých pozemkov.  Na rokovaní bola prítomná  aj p. Šušková J., ktorá  prejavila rovnako 

záujem o  odkúpenie  obecného pozemku v časti IBV Rovňany pri ihrisku. Ako p. Šušková 

počas diskusie poznamenala, o tento obecný pozemok prejavila záujem už aj v minulosti, 

avšak jej žiadosti nebolo vyhovené. P. starosta oboznámil prítomných poslancov aj so 

žiadosťou p. Ing. Ďurkáčovej, v ktorej  však nie je  presne vyšpecifikovaný pozemok, o ktorý 

má žiadateľka záujem, a preto je potrebné žiadosť doplniť o číslo pozemku a výmeru 

pozemku, aby sa žiadosťou mohla zaoberať StK. Do diskusie sa zapojil aj poslanec p. Ficek, 

ktorý skonštatoval, že ide o lukratívny pozemok v centre obce, v minulosti  OZ  zamýšlalo 

vytvoriť na tomto pozemku oddychovú  zónu /park/ pre občanov.  Poslanec  p. Ficek  kládol 

pri možnom odpredaji  pozemku pod výstavbu RD  dôraz na dodržanie zásad  hospodárenia a 

nakladania s majetkom  obce.  Hl. kontrolór  v diskusii uviedol, že štandardným postupom je 

odpredaj majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – podpora výstavby RD v 

obci.  Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. navrhovala, aby obec  ponechala  v tejto lokalite 

priestor aj na vytvorenie oddychovej zóny tak, ako to bolo v minulosti prisľúbené občanov 

žijúcim v danej lokalite. Poslankyňa p. Ing. Tkáčiková doporučovala prijať doručené 
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žiadosti zatiaľ na vedomie a nechať vypracovať GP na rozdelenie  predmetnej parcely. Po 

ukončení  diskusie poslanci uznesím č. 295A/2017 zobrali na vedomie Žiadosť p. Cudráka R. 

o odkúpenie pozemku v časti IBV Rovňany pri ihrisku zo dňa 24.10.2017 pod č. j.: OcÚ-

1148/2017, žiadosť p. Šušku M., bytom Olešná zo dňa 14.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1231/2017 s 

tým, že obec má záujem predať časť parcely C 541/21 a parcely C 541/1.Uznesením č. 

295B/2017 OZ schválilo vyhotovenie geometrického plánu k predmetným parcelám 

rozdelením ich výmery na dve parcely.  

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

Bod č. 4.) programu: Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 13.10.2017.V ďalšom bode 

programu predsedkyňa návrhovej komisie  oboznámila poslancov s uzneseniami, ktoré  ku 

dňu dnešného rokovania OZ zostávajú aj naďalej  v plnení ako aj s tými, ktoré sú  nesplnené. 

Poslanec p. Ing. Dočár odporúča, aby podrobnú analýzu a kontrolu uznesení vykonala  nová 

obecná rada v prípade, že bude na dnešnom rokovaní  poslancami OZ schválená.  Je potrebné  

jednotlivo prejsť všetky nesplnené uznesenia a uznesenia v plnení a prijať k nim  jednoznačné 

stanovisko. Uznesením č. 296/2017 OZ zobralo na vedomie kontrolu prijatých uznesení OZ 

zo dňa 13.10.2017.  

V plnení ostávajú: 60/17;129/17;188/17;192/17;206/17;224/17;237/17;252B/17;259/17; 

260/17; 261/17 

Nesplnené ostávajú: 70/17;236/17;142/16;208AB/17;177/16;180/16;128/17;130/17;132/17; 

133/17;178/16;243/16;72/17;148/17;151/17;137/17;236/16;357B/15;138B/16;217/17;266/17 

289/17 

Bod č. 5.) programu: Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 8/2017 (ďalej len “RO č. 

8/2017”).Vďalšom bode programu predsedkyňa FK vysvietila prostredníctvom dataprojektora  

RO č. 8/2017, ktoré vyhotovila p. ekonómka obce a ktoré bolo predmetom rokovania FK dňa 

02.11.2017. FK požiadala p. starostu obce o doloženie súpisu porúch na traktore Zetor 7745 

ako aj o doloženie potvrdenia o vykonaní STK a EK.  Z dôvodu neprítomnosti p. ekonómky 

na dnešnom rokovaní OZ, predsedkyňa FK p. Ing. Tkáčiková  prechádzala jednotlivo položky  

v príjmovej časti ako aj v časti bežných výdavkov, ktoré sú predmetom úprav RO č. 8/2017.  

Pedložené RO č. 8/2017  už  neobsahovalo položku  v sume 2.000,00€ (oprava traktora). 

Nerozdelený zostatok na BV  je v sume 47.786,00 €.  RO č. 8/2017  sa upravujú aj  kapitálové 

výdavky, a to nasledovne:  

➢ Položka 0820713:Notebook  (Referát Kultúry):    o sumu  400,00 € 

➢ Položka 0820711:Softvér do notebooku:               o sumu: 380,00 € 

➢ Položka 0620717:Nerozdelený zostatok KV: znížený o 780,00€ t.j. na sumu 8.090,00€ 
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Položka “Odvetvie práce v obci a údržba MK”  je   RO č. 8/2017   v sume 127.738,00 €.  

Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD.  sa  opýtala,  či  nákup notebooku so softvérom bude  

financovaný z  rozpočtu určeného pre oblasť Kultúry. K čomu p. Ing. Tkáčiková uviedla, že 

nákup notebooku so softvérom bude  rozpočtovaný z kapitálových výdavkov rozpočtu obce.  

Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD.  žiadala  pri ďalšej úprave rozpočtu zapracovať fin. 

prostriedky, ktoré by boli určené na zakúpenie portov  za účelom využívania pri rôznych 

kultúrno-spoločenských podujatiach. P. starosta požiadal poslancov OZ, aby sa  pri  

schvaľovaní rozpočtu  pre budúci rok, počítalo aj  so zakúpením nového traktora. Z dôvodu, 

že  zimná údržba v obci býva náročná, najmä  v ťažko dostupných lokalitách obce a  súčasné 

traktory na  obci nie sú v takom dobrom technickom stave, čo je aj  dôsledkom  neustálych 

opráv, ktoré je potrebné  na traktoroch vykonávať. K čomu predseda StK  dodal, že  nákup 

nového traktora pre obec uvíta a aj  podporí,  avšak odporúča využiť a  zapojiť sa do 

projektov a zverejnených výziev  a pokúsiť sa tak  získať nenávratnú finančnú dotáciu  za 

účelom obstarania nového traktora. Vzhľadom na finančné možnosti, ktoré ponúka  rozpočet 

obce a náročnosť finančnej investície, neodporúča zakúpenie traktora  z vlastných  

prostriedkov obce. Členka  Komisie pre VO  p. Ing. Tkáčiková odporúča, aby Komisia pre 

VO vykonala prieskum trhu  a vybrala dodávateľa  na  obstaranie notebooku so softvérom pre 

oblasť Kultúry.  Na čo p. starosta namietal, že  podľa jeho názoru nie je efektívne, účelové a 

hospodárne zvolávať Komisiu pre VO k tak nízkej hodnote obstarávaného tovaru. Na čo 

zareagovala aj predsedkyňa Komisie pre VO p. Mgr. Papíková, ktorá poznamenala, že v 

poslednom období sa Komisii pre VO nedostávajú žiadne veci k riešeniu aj napriek tomu, že 

Komisia pre VO bola schválená v OZ a p. starosta  uznesenie o schválení Komisie pre VO 

podpísal. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. sa informovala o tom, či  v položke 

opatrovateľská služba zostávajú do konca tohto roka ešte nejaké fin. prostriedky.  Hlavný 

kontrolór   objasnil poslancom, že keďže do konca roka by sa už položka opatrovateľská 

služba nevyčerpala, z pohľadu rozpočtovníctva bol zostatok  fin. prostriedkov z tejto položky 

presunutý do rôznych položiek bežných výdavkov v rozpočte obce. Po ukončení diskusie 

poslanci OZ prijali uznesenie č. 297/2017, ktorým schválili Rozpočtové opatrenie Obce 

Olešná č. 8/2017 v predloženom znení zo dňa 04.10.2017 a ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú 

prílohu tohto uznesenia.         Hlasovanie poslancov: ZA: 8; PR: 1; ZDRŽ: 0; N:  0 

Bod č. 6.) programu: Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 9/2017 (ďalej len “RO č. 

9/2017”). RO č. 9/2017  vyhotovila do rokovania OZ p. ekonómka obce. RO č. 9/2017 bolo 

predmetom rokovania FK  dňa 08.11.2017.  FK  po prerokovaní  RO č. 9/2017 navrhovala 

vykonať presun z odvetvia práce v obci, ktoré sa znížia o sumu 11.237 € (t. j.: z položiek:platy 

rob. 7.650,00€ + nafta 910,00€ + odvody 2.677,00€) na navýšenie položky odpadové 

hospodárstvo. Náklady na odpadové hospodárstvo tak činia sumu 52.217,00 €.  Ďalší presun 

odporúča FK  vykonať z údržby na protipovodňové akcie 2.000,00 €, a to: (na 500,00€ 

materiál a 1.500,00€ na bagrovanie strojom Komatsu). Z FK  vzišla požiadavka  na 

zodpovedné pracovníčky obce, aby vyhotovili fin. analýzu  príjmov a výdavkov súvisiacich 

so zabezpečovaním odpadového a vodného hospodárstva na obci, ako aj požiadavka na  
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správu o frekvencii prenájmov KD (sála + kuchyňa). Tento  spracovaný materiál by tvoril  

relevantný podklad pre zostavovanie obecného  rozpočtu na budúci rok.  RO č. 9/2017 dôjde 

k zvýšeniu v rozpočte odpadové hospodárstvo na sumu 52.217,00 €.  Poslanec p. Ing.  

požiadal p. starostu, aby predložil do rokovania OZ prepočet nákladov na stroj Komatsu, teda  

finančne vyčísliť koľko reálne stojí 1 hodina práce so strojom (t.j.: v analýze  zohľadniť  

náklady na nákup motorovej nafty, náklady spojené s prenájmom stroja od dodávateľa,  

odpracované motohodiny ako aj mzdové náklady pracovníka obce, ktorý pracuje so strojom). 

OZ uznesením č. 298/2017 schválilo RO  Obce Olešná č. 9/2017 v predloženom znení zo dňa 

31.10.2017, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť  tohto prijatého uznesenia.  

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

Následným uznesením č. 299/2017 OZ schválilo predloženie prepočtu nákladov na stroj 

Komatsu – nafta, prenájom stroja, odpracované motohodiny, mzdové náklady.  

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

Bod č. 7.) programu: Správa o hospodárení Obce Olešná  k 30.09.2017. V ďalšom bode 

programu predsedkyňa FK   oboznámila  poslancov so Správou o hospodárení Obce Olešná k  

30.09.2017, ktorú vyhotovila p. ekonómka obce a ktorá bola doručená poslancov ako podklad 

do rokovania OZ.  K sledovanému obdobiu sú tieto zostatky na účtoch: 

➢ Bežný účet :        223.480,70  € 

➢ Sociálny    fond :     1.146,27 € 

➢ Rezervný  fond :     2.793,22  € 

➢ Dotačný    účet :         648,49 € 

Poslanec p. Vyrobík  žiadal od  kontrolóra obce informáciu o tom,  či už bola z obce uhradená 

faktúra za chodník pred OcÚ Olešná. K čomu hl. kontrolór poznamenal, že po konzultácii s p. 

ekonómkou bola faktúra za opravu chodníka  vo výške 1.454,41 € uhradená dodávateľovi. 

Fin. prostriedky   na úhradu tejto faktúry boli použité z kapitoly  bežných výdavkov – oprava, 

údržba, a preto nebolo potrebné k úhrade  prijímať rozpočtové opatrenie.  P. starosta k 

danému uviedol, že pred realizáciou prác informoval členov  FK na ich zasadnutí o tom, že je 

potrebné zrealizovať  chodník pred OcÚ.  Predseda StK  k danému oznámil, že vytýčenie 

chodníka bolo síce zapracované do vizualizácie úpravy priestorov pred OcÚ, avšak 

poslancom do OZ už nebol predložený konečný projekt úpravy priestorov. Preto  si poslanci 

mysleli, že chodník bude riešený v rámci  projektu. Podľa názoru poslanca p. Ficeka, by 

priestory pred OcÚ bez realizácie chodníka nevyzerali dobre, chodník  by sa musel raz aj tak 

zrealizovať, nešlo o mrhanie s finančnými prostriedkami obce. Ako ďalej dodáva,  práce sú 

pekne urobené a podľa jeho názoru nešlo o nehospodárne vynaložené  fin. prostriedky na 

chodník.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková požiadala hl. kontrolóra obce o písomné predloženie  

správy a podkladov k tomu,  či bol pri úprave priestorov zabezpečený stavebný dozor. Ďalej  

žiadala o predloženie preberacieho protokolu k vykonaným prácam a o predloženie cenovej  
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ponuky na dofinancovanie stavby – úpravy priestorov OcÚ. Poslankyňa taktiež požiadala o 

správu k nákladom  vynaloženým z obecného rozpočtu k nákupu a výsadbe zelene do parku 

pred OcÚ. P. starosta  vyjadril  do zápisnice svoje  poďakovanie pani, ktorá  zabezpečila celú 

úpravu a  výsadbu zelene pred OcÚ. Poslankyňa p. Mgr. Papíková žiadala, aby bola v 

zápisnici uvedená nasledovná informácia, citujem: “Pán starosta sa vyjadril, že peniaze, ktoré 

dostala pani ako odmenu za  vysádzanie, venovala na Kaplnku Klín.” koniec citácie. 

Poslankyňa p. Mgr. Papíková  požiadala p. starostu  o spracovanie a predloženie  písomnej 

správy o  prácach, ktoré boli z obce realizované  na Kaplnke Klín ako aj všetky doterajšie 

náklady, ktoré obec  investovala do Kaplnky v Klíne. V správe žiada, aby bola uvedená aj 

výška fin. prostriedkov od darcov, ktorí  prispeli na práce na Kaplnke v Klíne. P. Ficek  

skonštatoval, že do budúcnosti je potrebné  zabezpečiť  zvýšenie  transparentnosti  pri 

vykonávaní  jednotlivých prác na obci. Predseda StK poukázal aj na nesplnenie  prijatého 

uznesenia, podľa ktorého mal p. starosta  zabezpečiť spoločné stretnutie so zástupcami 

pamiatkového úradu, zástupcom Farnosti Podvysoká, projektantom, poslancami OZ Olešná a 

inými  dotknutými účastníkmi, a to za účelom riešenia ďalšieho  postupu pri prácach na 

Kaplnke v Klíne. Poslanec p. Ing. Dočár počas diskusie  opravil   mylnú  informáciu o tom, že 

poslanci OZ nemajú záujem o Kaplnku v Klíne. Keďže  však  ide o obecné fin. prostriedky 

chcú, aby boli tieto prostriedky  vynaložené v súlade so zákonom a  dodržaním prijatých 

uznesení  k tejto veci. Po ukončení diskusie prijali poslanci  uznesenie č. 300/2017, ktorým 

schválili Správu o hospodárení Obce Olešná k 30.09.2017.  

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

Bod č. 8.) Správy z Finančnej komisie, Stavebnej komisie a životného prostredia, 

Komisie VO, Sociálno-kultúrnej komisie a Športovej komisie  

Finančná komisia (ďalej len “FK”): Z dôvodu, že obsah jednotlivých zasadnutí finančnej 

komisie je bodmi  dnešného program OZ, predsedkyňa FK  sa bude k jednotlivým  

bodomprogramu priebežne vyjadrovať, a to v zmysle záverov z rokovania FK.  OZ uznesením 

č. 301/2017 zobralo na vedomie Správu z Finančnej komisie dňa 02.11.2017 pod č. j.: OcÚ-

1218/2017 doručenú dňa 13.11.2017, Správu z Finančnej komisie dňa 08.11.2017 pod č. j.: 

OcÚ-1219/2017 doručenú dňa 13.11.2017 a Správu z Finančnej komisie dňa 15.11.2017 pod 

č. j.: OcÚ-1238/2017 doručenú dňa 16.11.2017.  

Stavebná komisia a životného prostredia (ďalej len “StK”). Predseda StK oboznámil 

poslancov s obsahom zasadnutia StK, ktorá sa uskutočnila  dňa 07.11.2017. StK  na svojom 

zasadnutí vykonala  obhliadku položeného káblového vedenia na verejné osvetlenie v časti 

Rovňany. Káblové vedenie je natiahnuté neukončené. Komisia  preto odporúča osadiť stĺpy 

na VO, ktoré sú zakúpené na OcÚ, zaústiť a pozapájať do nich káblové vedenie.  StK  ďalej 

vykonala obhliadku stĺpa elektrického vedenia, ktorý bráni pri plánovanej  výstavbe cesty v 

IBV Rovňany. Z tohto dôvodu StK odporúča vykonať prekládku stĺpa  na kraj cesty cca. 1 m.  
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StK sa zaoberala  aj Žiadosťou p. R. Cudráka bytom Olešná, ktorú doručil do podateľne OcÚ 

pod č. j.: OcÚ-1148/2017 a v ktorej žiada o odkúpenie pozemku v časti IBV – Rovňany pri 

ihrisku. StK  vykonala obhliadku cesty v časti na Vigľaši, kde StK zistila práce na ceste, ktoré 

neboli schválené v OZ. V danej časti obce  bola cesta rozšírená na cca. 4 m  o dĺžke cca. 

450m. Komisia odporúča vykonať orezanie stromov v okolí  betónovej cesty.  Ako posledná 

bola vykonaná obhliadka cesty v časti do Hruškov, kde bola vykonaná obhliadka priepustov v 

danej časti. Priepusty boli osadené, ale keďže neboli zabetónované, došlo k vytrhnutiu 

jedného priepustu, a tým  sa štrkom zasypal druhý priepust. K ceste  na Vigľaši p. starosta  

uviedol, že aj v tejto lokalite žije občan obce. Zároveň  oznámil výšku nákladov, ktoré obec 

vynaložila na rozšírenie cesty  o dĺžke  450 m. Ako p. starosta dodáva, práce boli  vykonané v 

rámci  bežnej  údržby cesty a obec na ich realizáciu vynaložila celkom sumu  cca. 419,00 €.  

Čo je podľa p. starostu z hľadiska  hospodárnosti  nakladania s fin. prostriedkami efektívne a 

účelové. Ako p. starosta ďalej skonštatoval, že  rozšírenie  šírky  cesty  z pôvodných 2,5 m  na 

4 m  bude plniť svoj účel najmä počas zimného obdobia pri zabezpečovaní zimnej údržby v 

danej lokalite obce.  Podľa  názoru predsedu StK  sa pod bežnou údržbou rozumie napr. 

zasypanie koľají  a dier  MK drťou, ale  nie  takého rozšírenie a predĺženie MK. P. starosta  

informoval poslancov o tom, že t. č. sa prenajatý stroj Komatsu využíva na aktívne čistenie 

priekop v časti obce do Rohučoka a do Potôčkov.  Predseda StK  vidí problém v komunikácii 

p. starostu s členmi StK aj napriek tomu, že  sa p. starosta zúčastňuje zasadnutí StK, na 

ktorých sa  dohodnú metre a šírka pri realizácii MK. Napokon  však p. starosta  rozhodne 

vždy inak,  ako bolo vopred dohodnuté na zasadnutí StK.Podľa názoru poslanca  p. Ficeka, by 

sa  mal  predseda StK viac angažovať k spoločnej spolupráci so starostom obce.  OZ 

uznesením č. 302/2017 zobralo na vedomie Zápisnicu 12/2017 zo zasadnutia Stavebnej 

komisie a životného prostredia zo dňa 07.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1217/2017 doručenú dňa 

13.11.2017.  

Sociálno-kultúrna komisia   

Predsedkyňa Sociálno-kultúrnej komisie p. PhDr. Prengelová, PhD., ústne informovala   

poslancov  o nepriaznivej sociálnej situácii,  ktorej je v  súčasnosti vystavená  občianka obce 

p. I. C. Predsedkyňa Sociálno-kultúrnej komisie preto požiadala p. starostu o urýchlené 

riešenie  sociálnej situácie tejto občianky obce a v spolupráci s členmi StK sa  pokúsiť nájsť 

alternatívu  náhradného bývania. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. upozronila aj na 

zlyhávanie komunikácie medzi  pracoviskami Obecného úradu Olešná a členmi schválených 

komisií, ku ktorým sa dôležité informácie dostávajú  v nedostatočnom časovom predstihu.  

Športová komisia  

Predseda Športovej komisie p. Ing. P. Duraj  srdečne pozval všetkých poslancov na 

pripravované športové podujatie:  ping – pong, ktoré  sa uskutoční dňa 23.12.2017.  

Odchod  poslankyne p. M. Badžgoňovej z rokovania OZ v čase o: 11.30 hod.  
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Bod č. 9.) programu: Rozpočtové opatrenie č. 3 MŠ k 08.09.2017 (ďalej len “RO č. 3 

MŠ”). 

Uznesením č. 303/2017 OZ schválilo RO č. 3 MŠ k 08.09.2017 pod č. j.: OcÚ-944/2017 

doručené dňa 08.09.2017.  

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

Bod č. 10.) programu:  Rozpočtové opatrenie č. 3 ŠJ k 08.09.2017 (ďalej len “RO č. 3 

ŠJ”) 

Ako predsedkyňa FK  počas diskusie poznamenala v položke ŠJ (dolná) by  do konca roka 

zostala  suma 3.812,00 €.  V prípade, že sa dlažba  v ŠJ nepoloží  ešte v tomto roku,  práce  sa  

zrealizujú  v budúcom roku a v tomto roku by sa zakúpil len  potrebný materiál.  P. starosta 

poznamenal, že práce  na položení dlažby v ŠJ  budú  realizované svojpomocne. Uznesením  

OZ č. 304/2017  OZ schválilo RO č. 3 ŠJ k 08.09.2017 pod č. j.: OcÚ-943/2017  doručené 

dňa 08.09.2017.       Hlasovanie poslancov:  ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 1 

Bod č. 11.) programu: Rozpočtové opatrenie č. 4 ZŠ k 03.11.2017 (ďalej len “RO č. 4 

ZŠ”) 

K predloženému RO č. 4 ZŠ predsedkyňa FK poznamenala, že  p. riaditeľka  ZŠ s MŠ Olešná 

č. 464 týmto RO  rozdeľuje celý normatív teda fin. prostriedky, ktoré  boli ZŠ s MŠ 464 

pridelené zo štátneho rozpočtu a nedotýkajú sa rozpočtu obce.   Ako poznamenal hl. kontrolór 

obce ide o rozdelenie fin. prostriedkov v súlade s poslednou zverejnenou verziou V3  vrátane 

6% navýšenia pre pedagogických pracovníkov. RO č. 4 ZŠ zahŕňa: Rozpočet 2017 (verzia z 

26.10) - 265.325 €; dofinancovanie  6% - 3.806 €; asistent učiteľa (1.-12) - 4.612 €; lyžiarsky 

výcvik – 1.800 €; škola v prírode – 800 €; odchodné - 1.532,7 €; učebnice – 37 €; zostatok z r. 

2016 -3.748,04 € = 281.660,74 €.OZ uznesením č. 305/2017 schválilo RO č. 4 ZŠ k 

03.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1187/2017 doručené dňa 06.11.2017.  

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

Bod č. 12.) programu: Rozpočtové opatrenie č. 5 CVČ k 07.11.2017 (ďalej len “RO č. 5 

CVČ).V RO č. 5 CVČ  sa  upravuje nasledovné: dotácia  z obce: 2.736 € +1.904 €= 4.640 €; 

vzdelávacie poukazy: 3.367 €; vlastné príjmy:  119 € = 8.126 €. V zmysle schváleného VZN 

č. 1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná, upravuje § 7  Poplatok 

na čiastočnú úhradu výdavkov za záujmové vzdelávanie detí v CVČ ods. 1)  nasledovné: Obec 

Olešná v zmysle § 116 ods. 6 školského zákona určuje ročný príspevok zákonného zástupcu 

žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ vo výške 1,00 € na školský rok za dieťa 

alebo žiaka, ktorý odovzdal vzdelávací poukaz do záujmového krúžku v  
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príslušnom školskom roku. Preto by do budúceho roka bolo vhodné zvážiť výšku tohto 

ročného príspevku a zvýšiť ho min. na 5,00€/rok. OZ prijalo   uznesenie č. 306/2017, ktorým 

schválilo RO č. 5 CVČ k 07.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1201/2017 doručené dňa 08.11.2017.     

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

Bod č. 13.) programu: Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Olešná č. 464  k 30.09.2017  

P. starosta otvoril k bodu diskusiu. Poslankyňa p. Mgr. Papíková  počas diskusie 

upozornila na skutočnosť, že zrušenie uznesenia, ktorým bola p. starostovi a p. riaditeľke ZŠ s 

MŠ Olešná č. 464 udelená kompetencia na  presun  fin. prostriedkov v rozpočte ZŠ s MŠ 464, 

platí aj pre p. riaditeľku. Z toho teda vyplýva, že o všetkých presunom a zmenám vykonaných 

v rozpočte  ZŠ s MŠ Olešná 464  musia  byť  informovaní  a školské rozpočtové opatrenia 

schvaľujú poslanci OZ. Poslankyňa p. Mgr. Papíková  požiadala na  zasadnutí FK p. 

riaditeľku ZŠ s MŠ 464 o predloženie menného zoznamu žiakov, ktorí navštevujú dva alebo 

viac krúžkov, a to z dôvodu správneho prerozdelenia fin. prostriedkov podľa platného VZN.  

Poslanec p. Vyrobík  žiadal poskytnúť informáciu o výške preplatkov za energie (elektrina, 

plyn), ktoré musí škola vždy vrátiť  späť do rozpočtu obce.K čomu p. starosta oznámil, že v 

zmysle platnej legislatívy  je škola povinná vzniknuté preplatky  na energiách  poukázať   na 

účet obce. OZ uznesením č. 307/2017  schválilo Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Olešná 464 k 

30.09.2017, a to ZŠ zo dňa 08.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1196/2017; MŠ zo dňa 08.11.2017 pod 

č. j.: OcÚ-1199/2017; ŠJ zo dňa 08.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1197/2017; ŠKD zo dňa 

08.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1198/2017 a CVČ zo dňa 08.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1200/2017. 

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

Bod č. 14.) programu: Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 zo dňa 04.10.2017 pod č. j.: OcÚ-

1077/2017 

Dňa 04.10.2017 bolo doručené do podateľne OcÚ Olešná  pod č. j.: OcÚ-1077/2017 

oznámenie ZŠ s MŠ.  OZ uznesením č. 308/2017 OZ zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ s 

MŠ Olešná 464 zo dňa 04.10.2017 pod č. j.: OcÚ-1077/2017. 

Bod č.15.) programu: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk. r. 2016/2017 (ZŠ, MŠ , ŠJ, ŠKD, CVČ) 

Predmetný materiál   bol  doručený  pred zasadnutím  dnešného rokovania  OZposlancom  k  

preštudovaniu. OZ uznesením č. 309/2017 schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach  za šk. r. 2016/2017 zo dňa 02.10.2017 pod č. j.: OcÚ-

1069/2017.         Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 1 

Bod č. 16.) programu: Vnútorný predpis č. 19/09/2017 “Štruktúra kariérových pozícií v 

ZŠ s MŠ Olešná 464” 
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Dňa 13.09.2017  bol do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-962/2017 doručený Vnútorný 

predpis č. 19/09/2017 – Štruktúra kariérových pozícií v ZŠ s MŠ Olešná 464.  Po oboznámení 

sa s obsahom doručeného  dokumentu, pristúpili poslanci  k prijatiu uznesenia pod  č. 

310/2017, ktorým  doručený Vnútorný predpis č. 19/09/2017 – Štruktúra kariérových pozícií 

v ZŠ s MŠ Olešná 464 zobrali na vedomie.  

Obedňajšia prestávka v čase  od: 12.20 hod.  do 13.00 hod.  

Bod č. 17.) programu: Schválenie Všeobecne záväzného  nariadenia Obce Olešná č. 

6/2017 – Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM (ďalej len “ VZN č. 6/2017”) 

Dňa 25.10.2017 bol zverejnený na  webovom  sídle obce  ako aj na úradnej tabuli obce 

návrh VZN č. 6/2017 k pripomienkovaniu. Potreba prijať  VZN č. 6/2017 vyplynula z dôvodu  

zavádzania služby pre občanov, tzv. ”Integrovaného obslužného miesta” (ďalej len 

“IOM”).Pomocou IOM  budú postupne  občanom  sprostredkovávané   služby ako  (výpis  z  

registra trestov; výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra).  Z dôvodu, že ešte  

nie je   jednoznačný  spôsob, akým budú občania platiť za sprostredkovanie tejto služby na 

obci, bude potrebné financovanie a platby za služby  upraviť a zjednotiť  v internej smernici, 

ktorú vydá štatutár obce. OZ  uznesením č. 311/2017 schválilo VZN Obce Olešná č. 6/2017 – 

Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM.  

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

Bod č. 18.) programu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Olešná  

V ďalšom bode programu  hlavný  kontrolór obce informoval prítomných poslancov o 

spracovanom návrhu  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Olešná, ktorý  

pripravil do dnešného rokovania OZ. Následne p. starosta otvoril k bodu diskusiu.   

Poslancom OZ bol  e-mailom  doručený vzor   Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom – 

verzia z odborného seminára. Je už na zvážení poslancov OZ čo chcú v predloženom návrhu 

doplniť, zmeniť prípadne  vypustiť z predloženého návrhu.  P. starosta  požadoval, aby bola 

spracovaná taká verzia zásad, v ktorých budú jednoznačne vymedzené  kompetencie  a 

právomoci ako starostu obce,  tak aj zástupcu starostu, prípadne jednotlivých  schválených 

komisií na obci.  Záverom tohto bodu vzišiel  z diskusie  návrh, aby bol tento bod programu 

odročený na budúce zasadnutie OZ. OZ uznesením č. 312/2017 schválilo odročenie bodu 18.) 

schváleného programu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Olešná do 

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

Bod č. 19.) programu: Zrušenie Uznesenia OZ č. 261/2017 prijatého dňa 08.09.2017 

Na základe vznesených pripomienok zo strany jedného z predávajúcich,  k  formálnej stránke  

Kúpnej zmluvy  podľa § 588, ktorá bola  schválená  na rokovaní OZ dňa 08.09.2017  

Uznesením OZ  č. 261/2017 bolo potrebné toto uznesenie zrušiť z dôvodu, že jeho     
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neoddeliteľnou súčasťou bola schválená KZ.  OZ uznesením č. 313/2017 ruší Uznesenie OZ 

č. 261/2017 prijaté  dňa 08.09.2017.  

Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 1; N: 1 

Bod č. 20.) programu: Návrh Kúpna zmluva v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p. medzi predávajúcimi č. 1 p. V. Maslíkom, bytom 

Čadca, predávajúcim č. 2 p. L. Rybičkom, bytom Turzovka a kupujúcim Obcou Olešná  

P. starosta informoval poslancov o tom, že po vzájomnej komunikácii  pracovníčky 

obce s predávajúcimi a po odsúhlasení nového návrhu KZ,  predložila zodpovedná 

pracovníčka  Referátu  poplatkov a pozemkov na obci,  do dnešného  rokovania OZ  

odsúhlasenú,  upravenú a  konečnú  verziu návrhu KZ. OZ uznesením č. 314/2017 schválilo 

Kúpnu zmluvu v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. 

p. medzi predávajúcimi č. 1 p. V. Maslíkom, bytom Čadca, predávajúcim č. 2 p. L. 

Rybičkom, bytom Turzovka a kupujúcim Obcou Olešná, v znení predloženom na rokovaní 

OZ dňa 17.11.2017.  

                           Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 5;  PR: 0; ZDRŽ: 3; N:  1 

Bod č. 21.) programu: Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi: Obec Olešná 

a Urbár Olešná  - pozemkové spoločenstvo  

V starosta  otvoril  diskusiu.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková požiadala zapisovateľku, aby do 

zápisnice poznamenala, že došlo k porušeniu prijatého uznesenia, ktoré pojednáva  o tom, že 

finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na riešenie vodovodných rozvodov v 

budove obecného úradu. V predmetnom uznesení sa neuvádza, že  pôjde aj o budovu  urbáru. 

P. starosta  uviedol, že pri zahájení  prác sa zistilo, že došlo k úniku vody v pivnici, v ktorej 

bolo umiestnené čerpadlo. Došlo k porušeniu rozvodu vody, vedeného oceľovými trubkami a 

nebolo možné nájsť miesto poškodenia. Vodovodná prípojka mala ísť iba do kotolne  odkiaľ 

vedú všetky rozvody. Tým, že  došlo k porušeniu vodovodného potrubia a nebolo možné 

nájsť  miesto poškodenia, sa pristúpilo k variante  zriadenia nových prípojok (bývalá budova 

OcÚ, hasiči, OcÚ). Studňa s vodou nevyhovovala hygienickým požiadavkám a  v tom čase 

bolo potrebné riešiť  tiež vzniknutú havarijnú situáciu, ktorá nastala (zatápanie kotlov na 

plynové kúrenie). Ako p. starosta ďalej poznamenal, po ústnej dohode s p. Perďochom- 

konateľom spoločnosti P. B. San, s. r. o. mu bolo umožnené napojiť sa na  potrubie, ktorým je 

odvodnená budova,  v ktorej  má  spoločnosť P. B. San, s. r. o. prenajaté od obce priestory.  

Podľa vyjadrenia p. starostu boli práce vykonané rýchlo a dobre, čím sa vyriešil vzniknutý 

havarijný stav na vode.  Ako p. starosta ďalej uvádza, cena  za realizáciu stavby vodovodná a 

dažďová kanalizácia  predstavovala náklady vo výške 28.621,00 € aj keď  bolo realizované 

odvodnenie pre urbár, teda neboli vynaložené  finančné prostriedky navyše. Počas diskusie sa 

vyjadril aj poslanec p. Ficek, ktorý  je toho názoru, že obci nevznikla škoda 

Overovatelia zápisnice: Ing. A. Dočár………………….overil dňa…………………………. 

      J. Červenec…………………….overil dňa…………………………. 



Strana 14 z 19 
 

a obec neprišla o  finančné  prostriedky. K čomu p. Mgr. Papíková dôrazne skonštatovala, že 

keďže obec nie je súkromnou spoločnosťou, pri nakladaní s majetkom obce  je  potrebné  

dodržať  všetky zákonné postupy. Ako ďalej uviedla, viackrát na rokovaní  OZ žiadala p. 

starostu, aby predložil pôvodný rozpočet ako aj   výpočet skutočných nákladov  za 

realizované práce. Ako predseda StK poznamenal, spolupráca s Urbárom mala byť  

prejednaná a zmluvne riešená už skôr, pretože  p. starosta mal dostatočný čas na dohodnutie 

všetkých zmluvných podmienok.  Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD.  uviedla, že na 

riešenie vzniknutého stavu mali byť poslanci informovaní už  v minulosti  osobou, ktorá má v 

kompetencii  agendu   majetku obce  a  nájomných zmlúv.  OZ uznesením č. 315/2017  

schválilo Zmluvu o združení finančných prostriedkov s prílohami 1 a 2 medzi Obcou Olešná a 

Urbár Olešná – pozemkové spoločenstvo predloženú p. starostom obce. Zmluva tvorí 

neoddeliteľnú súčasť uznesenia.  

Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 6; PR: 0; ZDRŽ: 2; N:  1 

Bod č. 22.) programu: Schválenie spracovaného dokumentu: Technická evidencia 

miestnych komunikácií v obci Olešná (pasportizácia MK v obci) 

Z dôvodu, že po zverejnení  Technickej evidencie MK v obci Olešná bola písomne doručená 

do podateľne OcÚ pripomienka k zverejnenému  dokumentu, p. starosta navrhoval odročiť 

tento bod z dnešného rokovania. Zároveň odporúča ponechať istý časový priestor  pre 

občanov obce, ktorí môžu  doručiť ďalšie pripomienky k  Technickej evidencii MK, ktoré 

budú doplnenené spracovateľom  dokumentácie. OZ uznesením č. 316/2017 schválilo  

odročenie bodu 22.)  schváleného programu: Schválenie spracovaného dokumentu: Technická 

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

spracovala p. Ing. E. Grambličková.  

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

Doplnený bod programu: Žiadosť p. E. Malíkovej  bytom Olešná doručená dňa 

16.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1237/2017 

Dňa 16.11.2017 bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-1237/17 žiadosť p. 

E. Malíkovej bytom Olešná vo veci vykonania opravy šírky vozovky  MK 43, ktorá  sa 

uvádza v miestopise MK – staničenie.  Šírka vozovky je v tomto staničení  cca. 2,6 m, a preto 

žiada o vykonanie opravy. OZ uznesením č. 317/2017 zobralo Žiadosť p. E. Malíkovej, 

bytom Olešná pod č. j.: OcÚ-1237/17 zo dňa 16.11.2017  o opravu dokumentu: Technická 

evidencia MK v obci, vypracovaného p. Ing. E. Grambličkovou, na vedomie.  

Bod č. 23.)Rôzne: Nákup notebooku – referát Kultúry; Informácia o riešení havarijného 

stavu miestneho rozhlasu v časti Obce Olešná – Priečnica; Informácie úseku daní a 

miestnych poplatkov o príjmoch a výdavkoch na vodnom, odpadovom hospodárstve, 

prenájom sály KD; Výkaz nedoplatkov na nájomnom za II. a III. štvrťrok r. 2017;  
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Pripomienky občanov k poškodzovaniu majetku lesnou zverou; Informácia o 

vodovodných a kanalizačných prípojkách v IBV – Potôčky  

P. starosta otvoril v úvode  bodu Rôzne diskusiu.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková  

požiadala poznamenať  informáciu, že v časti Olešná  u Rovňanov nie je počuť hlásenia v 

miestnom rozhlase.  

OZ uznesením č. 318/2017 schválilo zakúpenie notebooku so softvérom, za účelom 

využívania referátom Kultúry pri usporadúvaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v 

obci s tým, že prieskum trhu vykoná komisia pre VO.  

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

Následným uznesením č. 319/2017 OZ zobralo na vedomie ústnu informáciu p. 

starostu obce o vyriešení havarijného stavu miestneho rozhlasu v časti obce Olešná – 

Priečnica.  Predseda StK odporúčal  uchádzať sa v budúcnosti o získanie fin. dotácie 

prostredníctvom zverejnenej výzvy, a to za účelom rekonštrukcie miestneho rozhlasu v obci, 

keďže  terajšie stĺpy MR sú dosť  zastaralé a  je potrebné  vykonávať  časté   opravy  na 

vedení  MR.  

Z rokovania FK vzišla požiadavka na zodpovedné pracovníčky  z  referátu  výberu 

poplatkov za miestne dane,  prenájom  sály  KD, vodného a odpadového hospodárstva, aby  

písomne predložili finančné analýzy príjmov a výdavkov, ktoré by tvorili  podklad pri  

zostavovaní rozpočtu obce  na  budúci rok.  Pracovníčky požadované informácie písomne  

predložili a tieto boli následne  doručené poslancom OZ  ako  súčasť  materiálov do  dnešného 

rokovania OZ.  Uznesením č. 320/2017 boli vyššie požadované  informácie vzaté na vedomie.  

 Zodpovedná pracovníčka  evidencie nájomného na obci spracovala  výkaz za II. a za 

III. štvrťrok 2017 na nájomnom. Výkazy budú tvoriť súčasť archívnych materiálov  z 

rokovania OZ. Pán starosta informoval poslancov so závermi, ktoré vzišli zo spoločného 

stretnutia p. R. Kvašňovského a právnej zástupkyne  na obci.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková 

kládla dôraz na to, aby právna zástupkyňa obce hájila záujmy a obecný majetok, ktorý bol 

nájomcovi - fir. R. Kvašňovský – Kovadlina zmluvne prenajatý do užívania tak, aby nebolo 

spochybnené, že stroje boli nájomcovi prenajaté a že sú majetkom obce.  P. starosta 

skonštatoval, že v zmysle uzatvorenej zmluvy a dododatkov k zmluve, bežné opravy strojov 

zabezpečuje nájomca. Väčšie opravy by mal v zmysle Občianskeho zákonníka zabezpečovať 

prenajímateľ strojov (obec). Jednou z možností by bolo ukončiť s nájomcom prenájom  

strojov a stroje vrátiť  späť  prenajímateľovi  - obci. K evidovanému dlhu u Krajčírstva – P. 

Kajánek p. starosta informoval  poslancov o tom, že dlh po neb. nájomcovi P. Kajánkovi ml.  

uznal  podľa Občianskeho zákonníka jeho otec, s ktorým obec uzatvorila dohodu o 

mesačných  splátkam. OZ uznesením č. 321/2017  zobralo  na vedomie Výkazy nedoplatkov 

na nájomnom za II. a za III. štvrťrok r. 2017  v predloženom znení.  
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 Pán starosta navrhoval  zabezpečiť do dolnej kuchynky, ktorá sa prenajíma občanom, 

uzamykateľné skrinky, do ktorých by bolo možné odkladať riady a ďalší prenajímaný 

inventár KD.  Poslanec p. Červenec odporúča zaoberať sa  celkovou revíziou dolnej kuchyne 

a začať podlahami, rozvody, omietky a až nakoniec riešiť skrinky. Na čo niektorí poslanci 

zareagovali tak,  že  podaný  projekt  na “Zníženie energetickej náročnosti admin. budovy 

OcÚ”  zahŕňa aj  el. rozvody, a preto by sa s  prácami väčšieho rozsahu  malo počkať až do 

doručenia  výsledku, či bola  obec v rámci podaného projektu  úspešná.  Do dolnej  kuchynky 

je potrebné zakúpiť aj umývačku riadku. OZ odporúča  vykonať ohliadku v dolnej  kuchynke 

a zistiť či  bude potrebné, v prípade zakúpenia umývačky riadu, robiť nejaké stavebné úpravy 

príp. iné zásahy (napr.: sekanie odpadu a pod….). Poslanec p. Červenec odporúča, aby sa 

možnosťou zakúpenia  umývačky riadu  do dolnej kuchyne KD  zaoberala ešte v tomto roku 

FK. Následným uznesením č. 322/2017  OZ zobralo na vedomie pripomienky od občanov, 

ktoré predniesol na rokovaní OZ poslanec p. J. Červenec a ktoré sa dotýkali poškodzovania 

majetku občanov lesnou zverou. Poslaci OZ taktiež odporúčajú vyzvať poľovnícke združenie 

a informovať ich o doručených pripomienkach  občanov vo veci  poškodzovania ich majetku 

lesnou  zverou. Uznesením č. 323/2017 OZ zobralo na vedomie ústnu informáciu starostu 

obce o vodovodných a kanalizačných prípojkách v časti obce IBV – Potôčky.  

Bod č. 24.) programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  1. 

polrok  2018 

Dňa 13.11.2017  doručil  hlavný kontrolór obce do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-

1225/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1 polrok 2018. Návrh bol 

dňa 14.11.2017  zverejnený na úradnej tabuli obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2018 zahŕňa (napr.: kontrola činností fin. úseku, kontrola dotácie TJ 

Olešná, kontrola činností na úseku daní a poplatkov, fin. kontrla na mieste v ZŠ s MŠ Olešná 

č. 464 ako aj iné kontroly a stanoviská k operatívne riešeným problémom na OZ a podľa 

požiadavky OZ). OZ uznesením č. 324/2017 schválilo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. 

kontrolóra obce na 1. polrok 2018 pod č. j.: OcÚ-1225/17 zo dňa 13.11.2017 v predloženom 

znení.  Poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, PhD. pre svoju dočasnú neprítomnosť  pri tomto 

bode nehlasovala. 

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

Bod č. 25.) programu: Zrušenie Uznesenia OZ č. 264B/2017 prijatého dňa 08.09.2017 

Bod č. 26.) programu: Schválenie veliteľa  DHZ Olešná – p. Michal Bačgoň  

Z dôvodu, že na rokovaní OZ konaného dňa 08.09.2017 bolo prijaté uznesenie s 

nesprávnym menom  nového veliteľa DHZ – Olešná, je potrebné  predmetné uznesenie zrušiť. 

OZ uznesením č. 325/2017 ruší  Uznesenie OZ č.  264B/2017  prijatého dňa 08.09.2017. 

Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  1 
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Uznesením č. 326/2017 OZ schválila za veliteľa DHZ – Olešná p. Michala Bačgoňa. 

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

Doplnený bod programu:  Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností obce 

OZ uznesením č. 327/2017  schválilo odročenie doplneného bodu schváleného programu – 

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností  obce.  

Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 1; N:  1 

Doplnený bod  programu: Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov  

obce – Šatne a soc. zariadenie obce Olešná  Občianskemu združeniu  TJ Olešná na 

športové aktivity 

OZ uznesením č. 328A/2017 prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov – 

novovybudovaných  Šatní a soc. zariadenia Obce Olešná.  

Uznesením č. 328B/2017 schválilo zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce 

Olešná v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa – nebytové priestory: Šatne a soc. zariadenie, ktoré sú vybudované na parcele č. CKN 

4449/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m² s prideleným súpisným číslom 599, 

vedenej na LV obce č. 1095 v k. ú. obce Olešná, Občianskemu združeniu: TJ Olešná, so 

sídlom Olešná č. 585, IČO: 00632104, a to za sumu 100 €/ročne, v súlade so zákonom o 

majetku obcí v z. n. p., z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športové aktivity.   

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

Bod č. 27.) programu: Interpelácie poslancov  

OZ uznesením č. 329/2017 žiada starostu obce predložiť písomnú informáciu právnej 

zástupkyne obce o vykonaných úkonoch a aktuálnej situácii prebiehajúceho súdneho sporu, 

predmetom ktorého sú parcely č. 437/4 a 438/7 patriace do výlučného vlastníctva obce Olešná 

zapísané na LV č. 1095.   Hlasovanie poslancov: ZA: 8;  PR: 0; ZDRŽ: 0;  N:  1 

Doplnený bod programu: Schválenie obecnej rady 

P. starosta oznámil poslancom, že vymenoval svojho nového zástupcu starostu, 

ktorým sa stal poslanec p. Milan Ficek. P. starosta ďalej počas diskusie informoval poslancov 

o tom, že v zmysle odborného výkladu zákona o obecnom zriadení, nie je potrebné  

schvaľovať  do obecnej rady  zástupcu starostu, keďže  ten sa stáva členom obecnej rady 

automaticky. Poslanec p. Ing. Duraj navrhol   za člena do obecnej rady poslanca p. J. 

Červenca.  P. Červenec oslovil počas diskusie poslankyňu p. Ing. A. Tkáčikovú, či  by bola 

ochotná    ísť za členku OR.  
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Poslankyňa p. Mgr. Papíková predniesla druhý návrh na zloženie obecnej rady, a to z 

poslancov:   p. M. Ficek;   p. PhDr. K. Prengelová  PhD.;  p. Mgr. J.  Papíková  

P. PhDr. K. Prengelová, PhD., požiadala p. starostu, aby prítomným oznámil, z 

ktorými  zástupcami politických strán a nezávislými poslancami  sa stretol a rokoval o voľbe 

zástupcu starostu, tak ako to vyhlásil na  rokovaní OZ.  Poslanec p. Ficek  počas diskusie 

poznamenal, že po vymenovaní  do funcie  zástupcu starostu,  sa vynasnaží plniť  si všetky 

svoje povinnosti, ktorými ho poverí p. starosta obce a ktoré mu vyplynú z menovacieho 

dekrétu, vydaného p. starostom obce. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. žiadala  

objasniť, v akých záležitostiach a otázkach sa môžu poslanci obecného zastupiteľstva obracať 

na nového zástupcu starostu. Ako poslanec p. Ing. A. Dočár  poznamenal, členstvo v obecnej 

rade by  podľa jeho názoru v prvom rade a  predovšetkým o aktívnej  práci. Obecná rada  by 

sa mala preto aktívne spolupodieľať  pri vykonávaní  kontroly prijatých uznesení OZ, ako aj 

pri tvorbe návrhov nových  uznesení do rokovania OZ.  P. starosta  v diskusii uviedol, že zo 

zákona nie je povinnosť  zriadiť obecnú radu ani komisie. 

 

OZ uznesením č. 330/2017 zobralo na vedomie menovanie zástupcu starostu Obce Olešná p. 

Ficeka Milana.  OZ uznesením č. 331/2017 schvaľuje členov Obecnej rady v zložení: Mgr. 

Papíková; Ing. Tkáčiková. 

                                   Hlasovanie poslancov:  ZA: 6; PR: 0; ZDRŽ: 2; N:  1 

Odchod  hlavného  kontrolóra z rokovania  v čase o: 16.35 hod.  

Doplnený bod programu: Informácie o podávaní projektov a výziev 

OZ uznesením č. 332/2017 žiada starostu obce, aby informácie o pripravovaných 

projektoch a výzvach, do ktorých sa obec Olešná plánuje zapojiť, podal v dostatočnom 

predstihu na zasadnutí OZ, a to vždy formou stručnej a výstižnej prezentácie.  

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

P. starosta  záverom rokovania  informoval prítomných poslancov, že má záujem o 

vypísanie a zverejnenie súťaže pre umelcov, ktorí by mohli predkladať svoje  kreatívne 

návrhy ako by mal vyzerať pamätník pred OcÚ ( 1. svet. a 2 svet. vojna, piloti, partizáni). 

Doručené návrhy by následne vyhodnotila  komisia. Poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, 

PhD. upozornila na nevyhnutnosť  upraviť   fin. prostriedky v rozpočte obce, potrebné  na 

zhotovenie pamätníka. 
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Bod  č. 28.) programu: Záver  

Po vyčerpaní schválených bodov programu prijali poslanci uznesenie č. 333/2017, ktorým  

schválili ukončenie rokovania OZ  v čase o: 16:55  hod.  

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

 

Vyhotovením zápisnice z priebehu  rokovania OZ bola poverená pracovníčka OcÚ:  

          

    Mgr. Eva Torčíková  

 

                   Štefan  Cudrák  

          starosta obce 
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