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O B E C N É   ZASTUPITEĽSTVO   V  O L E Š N E J 

Z Á P I S N I C A 

 

Z  5.  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Olešnej  (ďalej len „OZ“), ktoré  sa konalo dňa 

12.07.2018 o 16.00 hod. v  priestoroch zasadacej  miestnosti Obecného úradu  Olešná.  

Zahájenie rokovania OZ o:  16:12 hod. 

Prítomní  poslanci:     

                          p. J. Červenec 

 p. M. Ficek  

               Mgr. J.  Papíková 

               PhDr. K. Prengelová, PhD.  

               p. R. Vyrobík – neskorší  príchod na  rokovanie OZ  o  cca.  17.04 hod.    

               Ing. A. Tkáčiková   

               Ing. P.  Duraj   

Neprítomní:               p. M. Badžgoňová – ospravedlnená  

    Ing. A. Dočár –  ospravedlnený  

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

Mravec s manž.; p. Čečotka; p. Cudráková, p. Šuška  

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

      člen:             p. M. Ficek  

                                člen:            Ing. P. Duraj  

Zapisovateľka:    Mgr.  Eva  Torčíková 

Overovatelia  zápisnice:   p. J. Červenec,  PhDr. K. Prengelová, PhD. 

Návrh programu:  

1.)  Zahájenie rokovania 

2.)  Schválenie:    a/ návrhovej komisie 

       b/ vymenovanie overovateľov zápisnice a vymenovanie zapisovateľky  
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3.)  Schválenie návrhu programu OZ zo dňa 09.07.2018 

4.)  Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 11.05.2018  a zo dňa 25.05.2018 

5.)  Správy z FK, Stavebnej komisie a životného prostredia, Komisie VO, Sociálnej a kultúrnej  

      komisie, Športovej komisie, OR 

6.) Schválenie volebného obvodu a schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 –     

      2022 

7.) Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 -2022 

8.)  Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2018 

9.)  Žiadosť FK Slovan Podvysoká o finančný príspevok na koncert hudobnej skupiny  

     „Horkýže Slíže“ 

10.) Žiadosť p. V. Mravca a E. Mravcovej, bytom Olešná o odkúpenie pozemku pod č. j.: OcÚ-    

       453/2018 

11.)  Žiadosť p. M. Ďuranu a  B. I. Ďuranová, bytom Olešná o odkúpenie pozemku pod č. j.:  

        OcÚ-27/2017 

12.)  Žiadosť p. J. Cudráka a M. Cudrákovej, p. V. Mravca a E. Mravcovej bytom Olešná  

        o odkúpenie pozemku pod č. j.: OcÚ-454/2018 

13.)  Žiadosť o odkúpenie pozemku p. M. Slováka, bytom Olešná pod č. j.: OcÚ-508/2018 

14.)  Žiadosť o odkúpenie pozemku p. R. Kubiša, bytom Olešná pod č. j.: OcÚ-557/2018 

15.)  Žiadosť o odkúpenie pozemku p. M. Danadová, bytom Olešná pod č. j.: OcÚ-559/2018 

16.)  Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 06062018 pod č. j.: OcÚ-503/2018 

17.)  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce podľa prípadu hodného osobitného  

        zreteľa p. M. Šuškovi, bytom Olešná  

18.)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 pod č. j.:  

        OcÚ-473/2018 
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19.)  Schválenie prenájmu hnuteľného 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  

        pre firmu KOVADLINA, s. r. o., Olešná  

20.)  Výkaz nedoplatkov na nájomnom za II. štvrťrok r. 2018 

21.)  Rôzne: Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytových domov č. 465  a 590 Olešná 

         pod č.  j.:OcÚ-558/2018 

22.)  Interpelácie poslancov  

23.)  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. 132/2018 zobralo 

na vedomie zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva o 16:12 hod. Ďalším uznesením č. 

133A,B,C/2018 OZ schválilo návrhovú komisiu,  zobralo na vedomie vymenovanie 

zapisovateľky a vymenovanie  overovateľov zápisnice.  

Hlasovanie  k  A) :  ZA: 6;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  3 

Bod č. 3.)  programu:  Schválenie návrhu programu OZ zo dňa 09.07.2018 

P. starosta v úvode vyzval poslancov k zachovaniu  variabilnosti  pri jednotlivých  bodoch 

programu.  Zároveň v bode rôzne p. starosta   požiadal  OZ prerokovať doručenú žiadosť  p. 

Čečotku, ktorý požiadal o odkúpenie parcely pri jeho pozemku,  cez ktorú  vedie potok.  OZ 

uznesením č. 134/2018  schválilo  návrh programu rokovania OZ v predloženom znení zo dňa 

09.07.2018.  

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

Poslanec p. Ficek  informoval prítomných o záveroch, ktoré vzišli z rokovania StK a OR.  

V rámci zasadnutia OR bolo zvolané aj spoločné stretnutie s občanmi, ktorí doručili OcÚ svoje 

žiadosti na odkúpenie pozemkov. Pri žiadosti p. M. Duranu s manž.  OZ  súhlasí s riešením, pri 

ktorom bude zachovaná prístupová cesta k vyšným pozemkom. 
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Následne pristúpili poslanci k variabilnosti bodov schváleného programu.   

Bod č. 10.) programu: Žiadosť  p. V. Mravca a E. Mravcovej, bytom Olešná o odkúpenie 

pozemku pod č. j.: OcÚ-453/2018 

Na spoločnom stretnutí dňa 06.07.2018, ktoré bolo zvolané pozvánkou p. starostom obce, 

vzišiel návrh k žiadosti pod č. j.: OcÚ-453/2018, aby bol  požadovaný pozemok CKN č. 459/2 

o výmere 132 m² odpredaný žiadateľom p. V. Mravcovi  a E. Mravcovej podľa prípadu 

hodného osobitného zreteľa. OZ následne prijalo k žiadosti doručenej do podateľne OcÚ  pod 

č. j.: OcÚ-453/2018  OcÚ dňa 23.05.2018  uznesenie č. 135/2018. Uznesením č. 135/2018  OZ 

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

prípadu hodného osobitného zreteľa, a to parcelu  CKN č. 459/2 – orná pôda o výmere 136 m² 

v k. ú. Olešná žiadateľom: p. V. Mravec a p.  E. Mravcová, rod. Bukovcová bytom Olešná za 

cenu 5 Eur/1m². Odôvodnenie: Obec uvedený pozemok v danej lokalite nevyužíva.  

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

Bod č. 11.) programu: Žiadosť p. M. Ďuranu a B. I. Ďuranovej, bytom Olešná 

o odkúpenie pozemku pod č. j.: OcÚ-27/2017 

P. Ďurana  s manž.  sa nedostavil na spoločné stretnutie s občanmi, na ktorom sa prerokovávali 

žiadosti občanov  na kúpu obecných pozemkov, a to  v zmysle doručených žiadostí od:  p. V. 

Mravca s manž., p. J. Cudráka  s manž. a p. M. Ďuranu s manž.  OZ neschvaľuje žiadosť p. M. 

Ďuranu s manž.,  keďže  OZ má záujem   zachovať prístupovú cestu k ďalším pozemkom,  čím 

by už pozemok nevyhovoval doručenej žiadosti p. M. Ďuranu s manž. a nespĺňal by tak  

požiadavky v zmysle jeho  žiadosti. Po predmetnej parcele preteká potok. OZ uznesením č. 

136/2018 neschvaľuje  Žiadosť p. M. Ďuranu a p. B. I. Ďuranovej bytom Olešná o odkúpenie 

pozemku, ktorá bola doručená dňa 11.01.2018 pod č. j.: OcÚ-27/2018. 

Bod č. 12.) Žiadosť p. J. Cudráka a M. Cudrákovej, p. V. Mravca a E. Mravcovej bytom 

Olešná o odkúpenie pozemku pod  č. j.: OcÚ-454/2018 

V ďalšom bode sa OZ zaoberalo doručenou žiadosťou pod č. j.: OcÚ-454/2018 zo dňa 

23.05.2018. Žiadosť bola predmetom spoločného stretnutia s občanmi dňa 06.07.2018 kde 

vzišiel návrh, aby bola na uvedenej parcele  CKN č. 461/1 vytýčená prístupová cesta  v šírke 

3m k pozemkom nad uvedenou parcelou. Rozdiel výmery   následne rozdeliť medzi žiadateľov: 

p. V. Mravec s manž. a p. J. Cudrák s manž.  GP si žiadatelia nechajú vyhotoviť na vlastné 

náklady.  Poslanec p. Duraj navrhoval, aby bola vytýčená cesta o šírke 4m a okolo cesty 

odporúča  zrealizovať odvodňovací kanál.  So šírkou cesty 4 m súhlasil aj poslanec p. Ficek. 

OZ  uznesením č. 137/2018  zobralo na vedomie Žiadosť p. Mravca a p. E. Mravcovej, rod. 

Bukovcovej bytom Olešná a p. J. Cudráka a M. Cudrákovej  bytom Olešná a žiada, aby 

žiadatelia vypracovali a predložili geometrický plán  v zmysle predmetnej žiadosti.  
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Bod č. 17.) programu: Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce podľa prípadu 

hodného osobitného zreteľa p. M. Šuškovi, bytom Olešná  

Dňa 14.05.2018  bol zverejnený na web. stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce zámer 

odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  záujemcovi  M. Šuškovi, bytom 

Olešná.  OZ uznesením č. 138/2018  schvaľuje  odpredaj nehnuteľného majetku obce v k. ú. 

Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, a to: parcelu CKN č. 541/31 orná pôda 

o výmere 642 m² a parcelu CKN č. 541/32 ost. pl. o výmere 119 m² v k. ú. Olešná, vedenú na 

LV obce č. 1095 žiadateľovi p. M. Šuškovi bytom Olešná za cenu 5 €/1m². 

Odôvodnenie: Obec uvedené pozemky v danej lokalite nevyužíva a má záujem podporiť 

výstavbu rodinných domov v obci.   Hlasovanie poslancov: 6;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  3  

Odchod  občanov  p. V. Mravca s manž. a p. M. Cudrákovej z rokovania OZ o  16.34 hod.  

Odchod občana p. Šušku z rokovania  OZ o  16.37 hod.  

Bod č. 4.) programu: Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 11.05.2018 a zo dňa 

25.05.2018 

V ďalšom bode programu p. Ing. Tkáčiková informovala prítomných poslancov, že  

podrobnejšou analýzou plnenia prijatých uznesení sa bude obecná rada zaoberať na svojom 

najbližšom zasadnutí. Prítomný na tomto zasadnutí  OR by bol aj p. starosta, ktorý by  

k jednotlivých nesplneným uzneseniam a k uzneseniam v plnení, predložil svoje vyjadrenie. 

Následne OZ prijalo uznesenie č. 139/2018, ktorým zobralo na vedomie kontrolu prijatých 

uznesení OZ zo dňa 11.05.2018 a kontrolu prijatých uznesení OZ zo dňa 25.05.2018. 

V plnení ostávajú:  80/2018,88/2018,97/2018,98/2018,108/2018,188/2017,332/2017, 

22B/2018,23/2018,35B/2018,59/2018,66/2018,130/2017,118/2018,125/2018,129/2018 

Nesplnené sú:  79/2018,357B/2015,20/2018,128/2017,133/2017,180/2016,148/2017,137/2017 

217/2017,312/2017,329/2017,318/2017,178/2016,138/2016,177/2016,34/2018 

Bod č. 5.) programu: Správy z FK, Stavebnej komisie a životného prostredia, Komisie 

VO, Sociálno-kultúrnej komisie, Športovej komisie, OR  

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie /ďalej len „FK“/ zo dňa 25.05.2018 

Dňa 09.07.2018  bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-582/2018 Zápisnica zo 

zasadnutia FK zo dňa 25.05.2018. Obsahom tejto FK sa OZ zaoberalo už  na jednom 

z predchádzajúcich  OZ. Predsedkyňa FK ju predložila na vedomie v písomnej podobe do 

podateľne  a dnes  na rokovanie OZ.  OZ uznesením č. 140/2018  zobralo na vedomie Správu 

zo zasadnutia FK dňa 25.05.2018 doručenú dňa 09.07.2018  pod č. j.: OcÚ-582/2018. 
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Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia stavebnej komisie a životného prostredia  zo dňa 05.07.2018 

(ďalej len „StK“) 

Dňa 10.07.2018  bola doručená do podateľne OcÚ  pod č. j.: OcÚ-583/2018 Zápisnica 7/2018 

StK. Komisia StK sa  na svojom zasadnutí dňa 05.07.2018  zaoberala doručenými žiadosťami  

pod č. j.: OcÚ-508/2018, č. j.: OcÚ-559/2018  a pod č. j.: OcÚ-557/2018. Tieto žiadosti budú 

samostatnými bodmi dnešného programu OZ. OZ uznesením č. 141/2018  zobralo na vedomie 

Správu zo  zasadnutia StK dňa 05.07.2018 doručenú dňa 10.07.2018 pod č. j.:OcÚ-583/2018. 

Zápisnica z Komisie pre VO 

Predsedkyňa Komisie pre VO p. Mgr. Papíková  informovala prítomných poslancov  o obsahu  

Komisie pre VO  zo dňa 28.06.2018. Komisia pre VO  na svojom zasadnutí  obstarávala 

komodity, ktoré sú  potrebné   k realizácii  betónových ciest  v  obci /t. j.: 400 ks kari  sietí  

a 250 m³  betónovej zmesi CB III/. Prostredníctvom systému elektronického kontraktačného 

systému /EKS/ komisia zadala do systému  všetky potrebné  parametre  pre  opisný a následne 

objednávkový formulár. Systém po vyhodnotení súťažiacich dodávateľov, vygeneroval 

víťazného uchádzača pre jednotlivé obstarávané komodity. Víťazným uchádzačom  pre dodanie 

betónovej zmesi  sa stal dodávateľ SAKSON – Betón, s. r. o. s cenou celkom 21.000,00 € 

s DPH. Víťazným uchádzačom pre dodávku  kari sietí sa stal dodávateľ  Tom-Ers s. r. o  v cene 

spolu za predmet obstarávani  3.499,00 €. OZ uznesením č. 142/2018 zobralo na vedomie 

Správu z Komisie pre VO zo dňa 28.06.2018 doručenú dňa 04.07.2018 pod č. j.: OcÚ-

572/2018.  

Správa zo zasadnutia Sociálno-kultúrnej komisie za obdobie od  01.05.2018  do 30.06.2018 

S obsahom  Správ zo zasadnutia Sociálno-kultúrnej komisie   za oblasť sociálnu, ako  aj za 

oblasť  kultúrnu,  sa  môžu  poslanci  OZ  v prípade záujmu,  bližšie oboznámiť a nahliadnuť 

do nich, v  priestoroch OcÚ u zodpovedných pracovníčok OcÚ.  V sociálnej oblasti sa  členovia 

komisie venovali šetreniu v domácnosti mal. detí, a to na základe podnetu z  ÚPSVR, kam  bola 

následne e-mailom  zaslaná  správa  z vykonaného sociálneho  šetrenia. V kultúrnej oblasti sa 

komisia zaoberala prípravou  kultúrnych podujatí  v obci ( t. j.  MDD spojený  s váľaním mája). 

OZ uznesením č. 143/2018 zobralo na vedomie Správu zo zasadnutia Sociálno-kultúrnej 

komisie – oblasť sociálna za obdobie od 01.05.2018 do 30.06.2018 doručenú dňa 03.07.2018 

pod č. j.: OcÚ-564/2018 a Správu zo zasadnutia Sociálno-kultúrnej komisie – oblasť kultúry za 

obdobie od 01.05.2018 do 30.06.2018  doručenú dňa 03.07.2018 pod č. j.:OcÚ-565/2018.  

Zápis zo zasadnutia Športovej komisie 1/2018 

Predseda Športovej komisie oboznámil prítomných poslancov s obsahom komisie. Športová 

komisia sa zaoberala plánom športových akcií na rok 2018 (Deň detí, Nohejbal, Vodný futbal, 

Memoriál M. Chrenšťa, Hokejbalový turnaj a ďalšie..). Športová komisia navrhuje zakúpiť  
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športové  potreby (t. j. nohejbalová lopta, stolno-tenisový stôl, sieť na tenis/nohejbal). Ďalej 

komisia odporúča  vykonať úpravu terénu ihriska u Rovňanov, opravu unimobunky  a opravu 

uchytenia stĺpov. Taktiež odporúčajú zaoberať sa opravou oplotenia ihriska Potôčky, 

zabezpečením prevozu  kontajnera a jeho osadenie na vopred pripravené miesto, ale tiež aj 

vysporiadaním  pozemkov (ihrisko Potôčky, areál ZŠ s MŠ Olešná) tak, aby bolo v budúcnosti 

možné  požiadať o fin. dotáciu prostredníctvom dotácie. Predseda Športovej komisie  uviedol, 

že sa  spojí s predsedom StK, s ktorým bližšie prerokuje  jednotlivé navrhované práce  a opravy. 

Poslankyňa p. Mgr. Papíková  požiadala p. starostu o zverejnenie informácie o tom, že obec má 

záujem o správcu  ihrísk v obci, aby sa mohli záujemcovia o túto činnosť prihlásiť.  OZ 

uznesením č. 144/2018 zobralo na vedomie Zápis zo zasadnutia Športovej komisie 1/2018 

doručený dňa 25.05.2018 pod č. j.: OcÚ-462/2018.  

Zápisnica zo spoločného stretnutia zo dňa 06.07.2018 

OZ uznesením č. 145/2018  zobralo na vedomie Zápisnicu zo spoločného stretnutia zo dňa 

06.07.2018 doručenú dňa 09.07.2018 pod č. j.: OcÚ-454/2018/001.  

Zápisnica zo zasadnutia Obecnej rady /ďalej len „OR“/ 

Dňa 09.07.2018  bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-580/2018  Zápisnica 

OR zo dňa 11.04.2018, kde sa OR zaoberala napr.: žiadosťou o nenávratný fin. príspevok na 

osvetlenie v časti IBV Potôčky  - fin. spoluúčasť obce vo výške 1.500,00 €, k zmluve 

o prenájme prac. náradia – stroj  Komatsu a ďalšie. OR sa konala aj dňa 06.07.2018  a dňa 

27.06.2018  kde  OR pripravila návrh programu na rokovanie OZ dňa 12.07.2018  a p. starosta 

mal zabezpečiť spoločné stretnutie žiadateľov o obecnú parcelu. Spoločné stretnutie by sa malo 

konať dňa 06.07.2018. Poslanec p. Ficek odporúča, aby OZ  schválilo zakúpenie návlekov na 

stoličky do KD, ktoré by  sa po zapracovaní do VZN o prenájme  majetku, mohlo prenajímať  

aj občanom pri krátkodobom prenájme priestorov KD.  P. starosta  informoval poslancov 

o žiadosti, ktorá bola doručená na OcÚ od  JUDr. M. Roštára - advokáta, ktorý zastupuje 

žiadateľov  p. E. Kožákovú a p. V. Kožáka.  V žiadosti žiada o odkúpenie nehnuteľnosti, ktorý 

je v majetku obce. P. starosta uviedol, že po konzultácii s právnou zástupkyňou obce,  obec 

ponúkne na predaj pozemok, ktorý nevyužíva a  má záujem  ho predať. Predmetný pozemok  

sa nachádza v blízkosti MK a obec ho potrebuje aj z dôvodu zabezpečovania zimnej údržby.  

Odpredajom by mohol vzniknúť problém práve so zabezpečovaním zimnej údržby v danej časti 

obce.  Ako p. starosta  skonštatoval,  obec nemá záujem žiadaný pozemok predať,  a preto  

nebola žiadosť  predložená do rokovania OZ.  Na žiadosť p. starosta zaslal písomnú odpoveď.  

Podľa vyjadrenia poslankyne p. Mgr. Papíkovej mala byť aj táto žiadosť tak ako aj ďalšie 

žiadosti, ktoré  prichádzajú na obec, predložená a prerokovaná v OZ. OZ uznesením č. 

146/2018  zobralo na vedomie Zápisnicu z Obecnej rady zo dňa 11.04.2018 doručenú dňa 

09.07.2018 pod č. j.: OcÚ-580/2018 a Zápisnicu z Obecnej rady zo dňa 06.07.2018 doručenú 

dňa 09.07.2018 pod č. j.: OcÚ-581/2018 a Zápisnicu z Obecnej rady zo dňa 27.06.2018 pod č. 

j.: OcÚ-590/2018 doručenú dňa 12.07.2018. 
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Bod č. 6.) programu: Schválenie volebného obvodu a schválenie počtu poslancov na 

volebné obdobie 2018 - 2022 

Ďalším uznesením  pod č. 147/2018 OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2018- 2022  jeden volebný obvod a počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva Obce Olešná: 9.   Hlasovanie poslancov: ZA: 7;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  2  

Bod č. 7.) programu: Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  na volebné 

obdobie 2018 – 2022 

Uznesením č. 148/2018  OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Olešná na plný úväzok.  

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

Na rokovanie OZ sa dostavil aj občan p. Čečotka, ktorý v minulosti od obce  odkúpil  

pozemok. P. Čečotka má záujem  odkúpiť od obce pozemok v časti Olešná – Potôčky, ktorým  

vedie potok s tým, že  potok  si bude musieť  udržiavať na vlastné náklady.  Potrebné je  nechať 

spracovať GP – na náklady žiadateľa. P. Mgr. Papíková navrhovala, aby sa žiadosťou zaoberala 

StK, ktorá by vykonala obhliadku na tvare miesta a následne by  bolo stanovisko StK 

prerokované v OZ.  Odchod p. Čečotku z rokovania OZ o cca. 17.11 hod.  

Bod č. 9.) programu: Žiadosť FK Slovan Podvysoká o finančný príspevok na koncert 

hudobnej skupiny „Horkýže Slíže“  

Žiadosť bola predmetom rokovania FK, ktorá odporúča OZ fin. príspevok schváliť. 

Uznesením č. 149A/2018  OZ zobralo na vedomie Žiadosť FK Slovan Podvysoká o finančný 

príspevok na koncert hudobnej skupiny „Horkýže Slíže“ doručenú dňa 25.06.2018  pod č. j.: 

OcÚ-538/2018.  

Uznesením č. 149B/2018 OZ schválilo finančný príspevok vo výške 500 € pre FK Slovan 

Podvysoká, a to za účelom realizácie podujatia – koncertu hudobnej skupiny „Horkýže Slíže“.  

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

Bod č. 13.) programu: Žiadosť o odkúpenie pozemku p. M. Slováka, bytom Olešná pod č. 

j.: OcÚ-508/2018 

Dňa 13.06.2018  bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-508/2018  

žiadosť o odkúpenie pozemku. OZ po oboznámení sa s obsahom žiadosti a so stanoviskom StK, 

prijalo  k danej žiadosti  uznesenie č. 150/2018, ktorým neschválilo žiadosť p. M. Slováka 

bytom Olešná o odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá bola  doručená dňa 13.06.2018 pod č. j.: OcÚ-

508/2018.       Hlasovanie poslancov za neschválenie: ZA: 7;  PR: 0;  ZDRŽ: 0;  N:  2 
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Zo strany obce je potrebné vyzvať p. M. Slováka, aby zabezpečil odstránenie stromov, 

nachádzajúcich sa na obecnom pozemku a ktoré bránia bezpečnému prechodu osobných 

vozidiel v ceste.    

Bod č. 14.) programu: Žiadosť o odkúpenie pozemku p. R. Kubiša, bytom Olešná pod č. 

j.: OcÚ-557/2018 

Dňa 29.06.2018  bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-557/2018 žiadosť 

o odkúpenie pozemku CKN č. 541/1  pred parcelou CKN č. 431/1, ktorá sa nachádza v k. ú. 

Olešná, a to za účelom parkovania a výjazdu z vlastnej brány. P. starosta k doručenej žiadosti 

poznamenal, že bude potrebné na náklady obce nechať vyhotoviť vytyčovací plán k pozemkom, 

o ktoré prejavili žiadatelia záujem /p. M. Slovák, p. R. Kubiš, p. M. Danadová/.  Po oboznámení 

sa so žiadosťou  prijalo OZ uznesenie č. 151/2018, ktorým neschválilo žiadosť p. R. Kubiša 

bytom Olešná o odkúpenie pozemku, ktorá bola doručená dňa 29.06.2018  pod č. j.: OcÚ-

557/2018.  Hlasovanie  poslancov  za neschválenie: ZA: 7;  PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  2 

Bod č. 15.) programu: Žiadosť o odkúpenie pozemku p. M. Danadová, bytom Olešná pod 

č. j.: OcÚ-559/2018 

Dňa 29.06.2018 bola doručená pod č. j.: OcÚ-559/2018 žiadosť p. M. Danadovej 

o odkúpenie pozemku CKN č. 541/1, ktorý je vo vlastníctve obce.  OZ uznesením č. 152/2018 

neschválilo žiadosť p. M. Danadovej bytom Olešná o odkúpenie pozemku, ktorá bola doručená 

dňa 29.06.2018 pod č. j.: OcÚ-559/2018.  

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

Bod č. 16.) programu: Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 06062018 pod č. 

j.: OcÚ-503/2018 

Dňa 12.06.2018  doručil hl. kontrolór obce  pod  č. j.: OcÚ-503/2018 Správu  o výsledku 

fin. kontroly. Kontrolovaným subjektom bola ZŠ s MŠ Olešná 464  a predmetom fin. kontroly 

na mieste bola napr.: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení s fin. prostriedkami pridelenými obcou na prenesený výkon štátnej správy 

a originálne kompetencie. Správa  pod č. j.:OcÚ-503/2018 bude tvoriť súčasť archívnych 

materiálov z dnešného rokovania OZ a pred rokovaním bola doručená poslancom 

k oboznámeniu sa s jej obsahom. OZ prijalo uznesenie č. 153/2018, ktorým Správu o výsledku 

finančnej kontroly na mieste č. 06062018 doručenú dňa 12.06.2018 pod č. j.: OcÚ-503/2018 

zobralo na vedomie.  

Bod č. 18.) programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2018 pod č. j.: OcÚ-473/2018 

Dňa 31.05.2018  bol  do podateľne  OcÚ doručený  pod č. j.: OcÚ-473/2018 návrh plánu 

kontrolnej činnosti  hl. kontrolóra na II. polrok 2018. Hl. kontrolór obce oboznámil prítomných  
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poslancov s obsahom  návrhu plánu svojej kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.  Medzi 

navrhované činnosti bude patriť napr.: /kontrola uznesení OZ  za II. polrok 2018; kontrola 

činností fin. úseku za II. polrok 2018; kontrola čerpania schválenej dotácie pre TJ  Olešná na 

II. polrok 2018; účasť na príprave rozpočtu obce na r. 2019; plnenie úloh kontrolnej činnosti 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.; stanoviská k operatívne riešeným problémom na OZ a pod./. 

Na rokovaní OZ vzišla požiadavka, aby bol  predložený návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 

2018 doplnený ešte o: kontrolu čerpania poskytnutej finančnej dotácie pre DHZ – Olešná 

a o prehľad čerpania dovoleniek zamestnancov OcÚ ako aj čerpania dovoleniek  ZŠ s MŠ 

(originálne kompetencie). OZ prijalo uznesenie č. 154/2018, ktorým schválilo návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018,  doručený dňa 31.05.2018 pod 

č. j.: OcÚ-473/2018 s doplnením.  Hlasovanie poslancov:  ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  2   

Bod č. 8.) programu: Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2018 (ďalej len „RO“) 

V ďalšom bode programu otvoril p. starosta diskusiu k predloženému  návrhu RO obce 

č. 4/2018, ktorý spracovala do OZ p. ekonómka obce.  P. starosta otvoril k bodu diskusiu. RO 

č. 4/2018 sa upravujú príjmy  o  položku s názvom „dotácia zo ŠR na rozšírenie VO v časti IBV 

– Potôčky“  v sume 9.000,00 €.  Ako však p. starosta   skonštatoval,  projekt  rozšírenie VO 

v IBV – Potôčky bol však vyčíslený na vyššiu sumu, čo znamená, že obec bude musieť rozdiel  

vykryť z rozpočtu obce. Podľa vyjadrenia p. starostu nie je efektívne urobiť len časť VO, 

odporúča  zrealizovať práce v zmysle projektu.  V  kapitole bežných výdavkov  bola navýšená 

položka „dohody o vykonaní prác  + poistné odvody“  o  sumu 3.240,00 €.  RO č. 4/2018  bola 

určená na nákup návlekov a stúh na stoličky do  KD suma 900,00€.  Ďalej  bolo  vyčlenených 

1.970,00 € na podiel obce podľa počtu obyvateľov (Miestna akčná skupina Kysuce –„Maska“). 

500,00 €  bolo RO č. 4/2018  určené  ako fin. dotácie pre TJ Slovan Podvysoká, za účelom  

kultúrneho podujatia – koncertu hud. skupiny.  Položka „prekládka a oprava MR v časti 

Potôčky“ bola navýšená o sumu 1.000,00 €, spolu  bude v položke 3.000,00 €. V položke 

„nerozpísané akcie v bežnom rozpočte“  bude po schválení RO č. 4/2018  suma 28.598,24 €.  

Kapitálové  výdavky  sú  upravené v položke „predĺženie VO v časti  IBV – Potôčky“  na sumu  

250,00 € - projekt.  Upravená bola aj položka „projekty“ na sumu 1.000,00 €.    V položke 

„rekonštrukcia priestorov pre poštu na Olešnej“  je suma 10.000,00 €. Ako p. starosta k tejto 

položke podotkol, niektoré práce  /napr.: búracie práce a pod. budú realizované aj 

svojpomocne/.  Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. žiadala, aby boli v RO  upravené fin. 

prostriedky na nákup prenosných i-portov pre členky FsK Vigľašanka. K čomu p. starosta 

uviedol, že  v prvom rade bude potrebné zakúpiť nový zosilovač /t. j. mix/. Predpokladaná cena 

za nákup nového zosilovača  je cca. 500,00€. Poslanec p. Ficek odporúčal do najbližšieho 

rokovania OZ predložiť 3 cenové ponuky  na nákup  zosilovača a až  následne by boli  v ďalšom 

RO  schválené fin. prostriedky na jeho zakúpenie. Kapitálové výdavky boli  navýšené  o sumu 

9.000,00 € - dotácia  zo ŠR za účelom rozšírenia VO v IBV- Potôčky.  Ďalšia položka bola 

navýšená o sumu 900,00 €  10% podiel obce  a o sumu 8.800,00 € - dorozpočtovanie podľa PD 

na VO.  V kapitál. výdavkoch  bola  upravená aj položka „nákup PC- notebook  spoločne so  
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softvérom“ v sume 700,00 €. Poslanec p. Vyrobík počas diskusie s poľutovaním poukázal aj  

na  pretrvávajúci   stav  s nedokončenou cestou  v IBV- Rovňany. K plánovaným prácam na 

rekonštrukcii priestorov pre poštu  položila  poslankyňa p. Mgr.  Papíková  p. starostovi otázku, 

kto bude dohliadať a následne  odkontroluje  všetok   zakúpený materiál, keďže chce p. starosta  

niektoré práce realizovať svojpomocne a nie dodávateľsky. Kto bude vykonávať stavebný 

dozor nad prácami? Ako p. starosta počas diskusie poznamenal, dozorom na stavebnými 

prácami  pri rekonštrukcii pošty Olešná bude pri prácach realizovaných svojpomocne ako aj 

vedením evidencie – t. j. stavebného denníka, poverený p. Červenec. Poslankyňa p. PhDr. 

Prengelová, PhD.  sa informovala, v akom štádiu je  zhotovenie pamätníka na česť padlým 

vojakom. P. starosta informoval poslancov o schválených  fin. dotáciách pre obec zo ŽSK, na 

základe zverejnených výziev. Obci bola schválená fin. dotácia vo výške 500,00 € pre oblasť 

„kultúry“. Po ukončení diskusie prijali poslanci OZ  uznesenie č. 155/2018, ktorým schválili 

Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 4/2018  v predloženom znení.     

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

Bod č. 19.) programu: Schválenie prenájmu hnuteľného 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 pre firmu KOVADLINA, s. r. o. Olešná  

P. starosta otvoril k bodu diskusiu. Dňa 31.05.2018 bol  zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovej stránke obce  zámer prenájmu HM a NM   v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.  Uznesenie k zverejneniu zámeru na prenájom 

bolo  prijaté dňa 25.05.2018 pod č.  118/2018.  OZ  uznesením č. 156/2018  schválilo prenájom 

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 – 1 ks, Buchar malý – 1 ks, Vyhňa – 1 ks, Pracovný stôl  

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

Kladivá – 13 ks.  

Nehnuteľný majetok obce Olešná: časť nebytových priestorov stavby 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 – 1ks .......................... 180,00 €/rok, 

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

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

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

- Kovadlina 80 kg – 1ks + Nákovy a príslušenstvo – 34 ks + Kováčske kliešte – 18 ks  +  
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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: 1;   ZDRŽ: 0;  N: 2 

P. starosta priamo na rokovaní  oboznámil prítomných poslancov s obsahom  Zmluvy 

o nájme nebytových priestorov. Postupne prečítal poslancom jednotlivé ustanovenia - články 

zmluvy.  Zmluva  o nájme nebytových priestorov  s  Kovadlina  s. r. o. sa uzatvára  na dobu 

určitú t. j. do 31.12.2018.  OZ uznesením č. 157/2018 žiada starostu obce uzatvoriť Zmluvu 

o nájme nebytových  priestorov s firmou  Kovadlina, s. r. o. v predloženom znení, ktorá bude 

súčasťou tohto uznesenia.       Hlasovanie  poslancov:  ZA: 6;  PR: 1;  ZDRŽ: 0;   N:  2 

Bod č. 20.) programu: Výkaz nedoplatkov na nájomnom za II. štvrťrok r. 2018 

V ďalšom bode programu sa poslanci  zaoberali  predloženým  výkazom nedoplatkov 

na nájomnom za II. štvrťrok r. 2018, ktorý spracovala pracovníčka poverená evidenciou 

nájomného na obci. Výkaz  nedoplatkov na nájomnom za II. štvrťrok r. 2018 bol pred 

rokovaním OZ zaslaný na vedomie poslancom OZ k oboznámeniu sa s jeho obsahom. Poslanec 

p. Ficek  navrhoval, aby boli fin. prostriedky  získané  z  prenájmu  obecných  priestorov  

účelovo  viazané v rozpočte obce a následne použité na realizáciu  potrebných opráv v týchto 

obecných budovách a priestoroch. OZ uznesením č.  158/2018  zobralo na vedomie Výkaz 

nedoplatkov na nájomnom za II. štvrťrok r. 2018  v predloženom znení.  

Bod č. 21.) programu: Rôzne: Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytových domov č. 465  

a 590 Olešná pod č. j.: OcÚ-558/2018 

Dňa 29.06.2018  bola doručená do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-558/2018 žiadosť 

Spoločenstva vlastníkov bytových domov č. 465 a č. 590  o dodanie kontajnerov na triedený 

odpad.  P. starosta otvoril k žiadosti diskusiu.  Poslankyňa p. Mgr. Papíková navrhovala, aby 

sa obec  intenzívnejšie zamerala na  zisťovanie domácností, ktoré svedomito  triedia odpad. 

Navrhuje spracovať a  predložiť do OZ  evidenciu o frekvencii  dokupovania žetónov  na  vývoz 

odpadu. Ďalej súhlasí s  tým, aby bol  zverejnený  zoznam neplatičov.  Ako p. starosta  zdôraznil 

čoraz viac sa v obci hromadia skládky odpadu, a to   aj napriek tomu, že obec nechala zhotoviť 

a umiestnila  do niektorých lokalít  v obci   klietky, ktoré sú určené  na odkladanie vriec 

s odpadom.  V žiadosti pod č. j.: OcÚ-558/2018 občania žiadajú  zabezpečenie  kontajnerov na 

triedený odpad /plasty, kovy, sklo, papier/, keďže t. č. musia skladovať odpad v spoločných  
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priestoroch bytovky.  Obec nezabezpečuje pre občanov dodávku  kontajnerov  na triedený 

odpad a občania si to riešia vo vlastnej réžii. OZ uznesením č. 159/2018 neschválilo žiadosť 

Spoločenstva vlastníkov bytových domov č. 465 a č. 590  Olešná, doručenú dňa 29.06.2018 

pod č. j.: OcÚ-558/2018.  

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

Bod č. 22.) programu:  Interpelácie poslancov  

Z rokovania OZ vzišlo odporučenie, aby obec v záujme hájenia  obecného majetku, 

skúsila podať   dovolacie  konanie  v súvislosti s  konaním na Okresnom súde  Čadca 

a Krajskom súde Žilina.    

Bod č. 23.) programu: Záver  

Uznesením č. 160/2018  OZ schválilo ukončenie rokovania OZ o  20:37 hod.  

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

Vyhotovením zápisnice z priebehu rokovania OZ bola poverená pracovníčka OcÚ:  

              Mgr. Eva Torčíková  

   

                 Štefan  Cudrák  

                     starosta obce  
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