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OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO   V   OLEŠNEJ 

ZÁPISNICA 

 

Zo   6. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Olešnej  (ďalej len „OZ“), ktoré  sa konalo 

dňa 16.08.2018 o 16.00 hod. v  priestoroch zasadacej  miestnosti Obecného úradu  Olešná.  

Zahájenie rokovania OZ o: 16.10 hod. 

Prítomní  poslanci:   p. M. Badžgoňová – neskorší príchod na rokovanie OZ o cca. 16.32hod. 

                         p. J. Červenec 

p. M. Ficek  

             p. PhDr. K. Prengelová, PhD. 

             p. R. Vyrobík- neskorší príchod na rokovanie OZ o cca.  16.15 hod.  

             p.  Ing. A. Tkáčiková 

             p.  Ing. P.  Duraj  

             p.  Ing. A. Dočár 

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

Badura, p. Čečotka, p. Mgr. E. Kožáková, p. E. Kožáková, p. Ing. M. Palicová –ekonómka 

obce 

Neprítomná na rokovaní OZ: p. Mgr. Janka Papíková – ospravedlnená  

Návrhová  komisia  v zložení: predseda:   Ing. Anna Tkáčiková  

    člen:            Milan Ficek  

                              člen:            Ing. Peter Duraj  

Zapisovateľka:   Mgr.  Eva  Torčíková 

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

Návrh programu:  

1.) Zahájenie rokovania 
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2.) Schválenie:  a/návrhovej komisie 

              b/ vymenovanie overovateľov zápisnice a vymenovanie zapisovateľky 

3.) Schválenie návrhu programu OZ  zo dňa 10.08.2018 

4.) Kontrola   prijatých uznesení  OZ zo dňa 12.07.2018 

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

     komisie,  Športovej komisie, OR 

 

6.) Hospodárenie  ZŠ s MŠ Olešná 464, MŠ, ŠJ,  CVČ, ŠKD k 30.6.2018 

 

7.) Hospodárenie  obce Olešná k 30.6.2018 

 

8.) Rozpočtové opatrenie Obce č. 5/2018 

9.) Žiadosť  SZZ MO Podvysoká o poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie  

     podujatia „Hodová výstava ovocia, zeleniny a kvetov“ zo dňa 31.07.2018 pod č. j. OcÚ- 

     640/2018 

10.) Žiadosť p. Bockovej, bytom Olešná o vykosenie pozemku pod č. j. OcÚ-644/18 zo dňa       

       01.08.2018 

11.) Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č.27072018 zo dňa 27.7.2018 pod č. j.  

       OcÚ-631/2018 

12.) Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 25072018 zo dňa 27.07.2018 pod č. j.    

       OcÚ-632/18 

13.) Výlet Slovenský deň kroja  Banská Bystrica 

14.) Kúpna zmluva na kúpu stroja – Mulčovač, prídavné zariadenie k traktoru 

15.) Vyradenie neupotrebiteľného majetku - stroj HON    

16.) Zámer vysporiadanie pozemkov v areáli MŠ Olešná u Rovňany,  ihrisko Potôčky,  areál     

        ZŠ Polgrúň 

17.)  Žiadosť občanov obce Olešná u Froľa  pod č. j. OcÚ: 621/2018 

18.) Naplánovanie prác pri údržbe a oprave ihrísk v obce Olešná 

  19.)  Žiadosť o odkúpenie pozemku  pre firmu Stavby Čečotka, s. r. o. Olešná zo dňa 9.8.2018  

pod č. j. OcÚ-665/2018 

  20.)  Žiadosť o odkúpenie pozemku p. E. Kožákovej a V. Kožáka, bytom Olešná pod č.j.:   

OcÚ-660/2018 zo dňa  8.8.2018 
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21.)Odpredaj nehnuteľného majetku 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  5Eur/1m². 

22.) Realizácia výstavby miestnej komunikácie IBV Rovňany 

 

23.) Rôzne:   

 

24.) Interpelácie poslancov 

25.) Záver 

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

návrhovejkomisie; 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. 161/2018 zobralo na vedomie zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva 

o 16:00 hod. Ďalším uznesením č. 162A,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 10.08.2018 

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

 bodoch programu. OZ uznesením č. 163/2018  schválilo  návrh programu rokovania OZ 

v predloženom znení zo dňa 10.08.2018.  

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

OZ  Uznesením č. 164/2018 schválilo zmenu schváleného návrhu programu o ďalšie body:  

➢ Správa o činnosti a uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatiach od 01.01.2018 

do 30.06.2018 za úsek kultúra a knižnica a Správa o vystúpeniach FSk Vigľašanka od 

01.01.2018 do 30.06.2018 

➢ Žiadosť p. Baduru, Olešná zo dňa 15.8.2018 č. j.: OcÚ-692/2018 

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

Bod č. 4.) programu: Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 12.07.2018 
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V ďalšom bode programu informovala predsedkyňa návrhovej komisie prítomných poslancov 

o  prehľade plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ. V plnení naďalej 

zostávajú uznesenia: 135/2018; 138/2018; 97/2018; 98/2018; 108/2018; 188/2017; 332/2017; 

22B/2018; 23/2018; 35B/2018; 59/2018; 66/2018; 130/2017; 125/2018; 357B/2015; 

20/2018; 128/2017; 180/2016.  

Nesplnenými uzneseniami sú uznesenia: 129/2018; 133/2017; 148/2017; 137/2017; 

217/2017; 312/2017; 329/2017; 178/2016; 138AB/2016; 177/2016; 34/2018. 

Poslankyňa Ing. A. Tkáčiková ku kontrole  prijatých uznesení poznamenala, že 

členovia obecnej rady  na svojom zasadnutí  vykonali kontrolu prijatých uznesení za rok 

2018. Následne poslancom  vysvietila na dataprojektore všetky prijaté uznesenia OZ za rok 

2018, pri ktorých bola  uvedená poznámka o tom, či ide o uznesenie  splnené, v plnení alebo 

nesplnené.  Potrebné je  vykonať  kontrolu prijatých uznesení aj za predchádzajúce roky a 

vyselektovať  uznesenia, ktoré sú  už splnené. Ku kontrole prijatých uznesení obecného 

zastupiteľstva zo dňa 12.07.2018  prijali poslanci OZ uznesenie pod  č. 165/2018. 

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

VO, Sociálnej a kultúrnej komisie, Športovej komisie, OR  

Zápisnice  zo zasadnutia Stavebnej komisie  a životného prostredia  /ďalej len “StK”/ 

P. starosta  otvoril k bodu diskusiu.  Dňa 08.08.2018  bola doručená do podateľne OcÚ  

pod č. j.: OcÚ-659/2018  Zápisnica 8/2018 StK.  Členovia StK  sa na svojom zasadnutí dňa 

27.07.2018  zaoberala žiadosťou, ktorá sa  týkala cesty v časti u Froľa, kde občania  touto 

žiadosťou žiadajú o opravu prístupovej cesty v danej lokalite. Komisia StK sa dňa 06.08.2018  

zaoberala  doručenou žiadosťou   p. E. Kožákovej a p. V. Kožáka v  zastúpení ich právneho 

zástupcu.  Žiadosť sa týkala  odkúpenia  obecného pozemku. Predseda StK oboznámil 

poslancov s návrhom komisie StK, ktorá po prečítaní odpovede, zaslanej z obce p. E. 

Kožákovej, sa nestotožňuje s touto  zaslanou odpoveďou a túto odpoveď považuje za hrubé 

porušenie právomoci starostu.  Komisia  žiada p. starostu o nápravu vzniknutej situácie.   Ako 

predseda StK  ďalej poznamenal, ku každej žiadosti týkajúcej sa odpredaja obecného majetku, 

sa vždy  konala komisia StK, ktorá sa  k žiadostiam vyjadrila.  Táto žiadosť však nebola 

komisii StK postúpená  a p. starosta sa v odpovedi odvoláva na vyjadrenie OR. OR však je len 

poradný orgán a nemá právo rozhodovať o  majetku, či sa odpredá alebo nie. O odpredaji 

majetku musí vždy rozhodnúť obecné zastupiteľstvo.  Poslanec p. Ficek ako člen OR  k 

zaslanej odpovedi skonštatoval, že OR sa žiadosťou zaoberala, avšak od p. starostu žiadala 

predložiť písomné stanovisko od právnej zástupkyne obce, keďže aj žiadosť bola doručená od 

právneho zástupcu žiadateľov. Podľa jeho názoru bola odpoveď p. Kožákovej zaslaná zo 

strany obce predčasne.  
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Keďže uvedený pozemok v žiadosti využíva a slúži p. Kožákovej ako prístup k RD, StK 

odporúča dočasne povoliť p. Kožákovej využívať tento pozemok na priechod a parkovanie. P. 

starosta  k danému uviedol, že tento pozemok p. Kožáková aj  užíva  a obec jej v tom 

nebránila.  Predsedu StK požiadal, aby citoval zákon a paragraf, ktorým   mal hrubo porušiť  

právomoci starostu, keď zaslal odpoveď  k žiadosti. Taktiež  ho požiadal o to, aby keď bude  

zvolávať zasadnutia StK boli na jej rokovanie prizvaní všetci členovia.  K čomu predseda StK 

uviedol, že  vždy informuje o zasadnutiach všetkých členov komisie a dá to na vedomie aj  p. 

starostovi.  Z dôvodu, že sa nejednalo o komisiu, ktorá by riešila  práce  v obci  sa stalo, že  

nebol na komisii   prítomný  p. M. Červenec. Ing. Dočár  poznamenal, že StK je  poradnou 

komisiou  pre obecné zastupiteľstvo, nie pre p. starostu. Ako p. starosta ďalej k žiadosti 

uvádza, obec predáva nepotrebný majetok, ktorý nevyužíva a je prebytočný.  P. starosta   

informoval poslancov o tom, že v minulosti bola p. Kožáková,  zo strany obce, vyzvaná  k 

odstráneniu dlažby z obecného pozemku, keďže už vtedy bol záujem zo strany obce, že daný 

pozemok bude obec využívať.  Poradným orgánom starostu je OR. Poslankyňa p. PhDr. 

Prengelová, PhD. citovala  § 14 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, podľa ktorého je OR 

iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán  a plní  úlohy podľa rozhodnutia  obecného 

zastupiteľstva.  Z tohto dôvodu navrhovala, aby sa vyvodili dôsledky aj voči OR, ktorá  

navrhla  list bez vedomia OZ. Na čo vystúpila poslankyňa p. Ing. Tkáčiková, ktorá  uviedla, 

že obsah a znenie  listu,  adresovaný p. E. Kožákovej  nenavrhovali  členovia OR. Poslankyňa 

p. Ing. Tkáčiková k žiadosti poznamenala, že na OR  bolo zo strany p. starostu  povedané, že 

ide o majetok, ktorý nie je pre obec nepotrebný,  keďže je dôležitý  predovšetkým  počas 

zabezpečovania  zimnej údržby v obci. Obecná rada nerozhodla  za OZ, ale odporučila p. 

starostovi, aby predložil   právne stanovisko k bližšiemu objasneniu postupu.  Do diskusie sa 

zapojila p. Mgr. E. Kožáková, ktorá  upozornila na skutočnosť, že aj ďalší občania majú 

spevnenú plochu, ktorá im slúži  ako prístup k ich RD a im sa výzva z obce nezasielala.   P. 

starosta zdôraznil, že nesúhlasí  s tým, aby sa predávali pozemky, ktoré sú  súčasťou cesty a 

využívajú sa počas zimnej údržby.  P. starosta požiadal o vyjadrenie  hlavného kontrolóra 

obce,  či je schválený nejaký legislatívny predpis, ktorý upravuje  kto predkladá do OZ návrh, 

že ide o prebytočný a neupotrebiteľný  majetok. Poslankyňa p. Ing. Tkáčiková počas diskusie 

zdôraznila, že OR nenavrhla znenie odpovede, ktorá bola z obce zaslaná p. Kožákovej.   P. 

starosta uznal, že v odpovedi, ktorú zaslal, nemalo  byť uvedené, že  OR rozhodla. Hlavný 

kontrolór skonštatoval, že v prípade ak sa jedná o nejaký neupotrebiteľný majetok /napr.: ako 

pri stroji/, je  starosta oprávnený navrhnúť tento majetok za nepoutrebiteľný. Avšak v prípade, 

keď je doručená žiadosť od žiadateľa, ktorá bola zaevidovaná  v podateľni OcÚ pod svojím č. 

j., mala by byť táto žiadosť následne predložená do OZ. Záleží na poslancoch OZ, ktorí pri 

predaji obecného majetku /pozemku/ musia 3/5 väčšinou všetkých poslancov  schváliť  zámer 

na odpredaj majetku. Poslanec p. Ing. Dočár sa opýtal hl. kontrolóra obce, či p. starosta mohol  

odpovedať na žiadosť aj bez vedomia OZ. K čomu hlavný kontrolór uviedol, že p. starosta 

mohol odpovedať na žiadosť, avšak v žiadosti  malo byť použité spojenie “OR odporúča”. OR  

nemôže   rozhodnúť o niečom bez OZ. 
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Ako hlavný kontrolór ďalej uvádza, zaslaná odpoveď – list  nemá váhu  rozhodnutia. Z 

diskusie OZ vzišiel od väčšiny prítomných poslancov návrh odročiť bod programu č. 18   t. j.:  

“Žiadosť o odkúpenie pozemku p. E. Kožákovej a V. Kožáka, bytom Olešná”  na ďalšie 

rokovanie OZ. Poslankyňa p. Ing. Tkáčiková  navrhovala, aby bolo predložené požadované 

písomné stanovisko právnej zástupkyne, keďže StK po šetrení uvádza, že pozemok nebude 

brániť obci  vykonávať zimnú údržbu a p. starosta na rokovaní OR zase  kládol dôraz na 

skutočnosť, že  pozemok je potrebný  pri zimnej údržbe. Počas diskusie sa vyjadril  aj 

poslanec p. Červenec, ktorý  podotkol, že už v terajšom stave  sa počas zimného obdobia 

vykonáva ťažko zimná údržba v danej lokalite a bol by osobne  veľmi nerád, keby v OZ 

schválili niečo, s čím  by nové zloženie poslancov  OZ nesúhlasilo. V danej časti počas zimy 

nie je kam hrnúť sneh. Zatiaľ sa sneh odhŕňa na súkromné pozemky, ale v budúcnosti hrozí 

riziko, že vlastníci s tým nebudú súhlasiť a  v obci tak vznikne problém so zabezpečovaním  

zimnej údržby. Poslankyňa p. Badžgoňová počas diskusie vzniesla otázku, prečo sa OZ  

nepridŕža odporúčaní StK, ktorá  žiadosť riešila priamo na tvare miesta. Odporúča žiadosť 

odročiť, keďže nemá k danej žiadosti dostatok informácií.  Poslanec p. Červenec nesúhlasí s 

odpredajom. Poslanec p. Ficek  zatiaľ odporúča pozemok nepredávať, ale umožniť  p. 

Kožákovej užívať vstup  k RD. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že keďže bola obci doručená 

žiadosť p. Kožákovej  v právnom zastúpení,  aby  aj právnička zastupujúca obec,  pripravila a 

predložila poslancom do OZ, svoje písomné právne vyjadrenie. Poslankyňa p. PhDr. 

Prengelová, PhD.  odporúča, aby návrh a text  uznesenia  v tejto veci,  pripravila na  najbližšie 

rokovanie OZ právna zástupkyňa obce. OZ zároveň poverilo p. starostu zabezpiť, pre 

poslancov  OZ, písomnú  odpoveď  na  žiadosť  právneho zastúpenia -  JUDr. M. Roštára. 

Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. žiada predložiť písomné stanovisko od právnej 

zástupkyne obce, či môže OZ daný pozemok  žiadateľom odpredať. Následne  poslanci OZ 

pristúpili k prijatiu uznesenia č. 166/2018, ktorým OZ odročuje bod č. 18.) schváleného 

programu.           Hlasovanie poslancov: ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 1; N: 1  

Predseda StK ďalej informoval poslancov, že StK dňa 27.07.2018 vykonala obhliadku 

ihriska v časti Potôčky a navrhuje  to isté, čo navrhovala ešte v minulom roku v Zápisnici č. 

9/2017, pričom práce boli  schválené aj poslancami OZ /napr.: osadenie kontajnera vedľa 

altánku v smere do Potôčkov – predtým overiť vlastníka pozemku; osadenie basketbalového 

koša na konci ihriska v smere do Potôčkov; opravu strechy na altáne; vyzvať majiteľa domu  - 

oproti domu s. č. 631 na vyhotovenie odvodnenia; oprava lavičiek v altáne; oprava oplotenia 

atď../K prácam na ihrisku v časti Potôčky  predseda StK poznamenal, že na práce boli prijaté 

v minulosti aj uznesenia, StK svoju úlohu splnila, ale splnenie prijatého uznesenia je v 

kompetencii starostu obce. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. upozornila aj na 

neporiadok, ktorý sa opakovane vyskytuje v lokalite ihriska v Potôčkoch. P. starosta 

odporúča, aby bola k niektorým prácam na ihrisku v Potôčkach zvolaná brigáda, pričom 

nápomocnou by bola aj športová komisia, prípadne rodičia detí navštevujúcich ihrisko.  Pri 

tejto príležitosti  sa do popredia znova dostala otázka riešenia správcovstva jednotlivých 

ihrísk v obci.  Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. odporúča ihrisko oplotiť a  urýchlene  
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riešiť správcovstvo ihriska, čím by sa do istej miery zmiernil aj  vandalizmus. Poslanec p. 

Ficek nesúhlasí  s návrhom, aby boli všetky potrebné práce na ihrisku v Potôčkach riešené len 

svojpomocne. Obec  realizovala práce na športovom ihrisku u Rovňanov,  do ktorého boli 

investované nemalé fin. prostriedky, a preto požaduje, aby sa rovnako pristupovalo aj pri 

iných častiach obce. Komisia StK ďalej vykonala obhliadku novo zabetónovanej cesty  pri 

ihrisku Olešná  Potôčky a skonštatovala, že ako jediná z ciest, ktoré sa v obci betónovali 

počas volebného obdobia, bola  následne aj dosypaná zeminou. StK vykonala obhliadku 

pozemku, o ktorý prejavil záujem p. Čečotka a  odporúča OZ pozemok odpredať. StK  

navrhuje, aby p. Čečotka nechal pozemok zamerať a vyhotovil GP. Na dnešnom rokovaní bol 

prítomný aj p. Čečotka, ktorý sa informoval, kedy bude obec realizovať odvodnenie  v časti 

IBV Potôčky. Potrebné je položiť spodnú drenáž a naviesť kamenivom. Pri ceste IBV 

Rovňany sa komisia jednoznačne nezhodla na spôsobe realizácie. Členovia komisie p. R. 

Vyrobík, p. Mgr. J. Papíková a p. Ing. A. Dočár navrhujú budovať cestu v zmysle spracovanej 

projektovej dokumentácie  dodávateľským spôsobom. Člen StK p. J. Červenec navrhuje 

realizovať cestu svojpomocne. StK dňa 27.07.2018  taktiež vykonala obhliadku zastávky   v 

časti obce Olešná u Bytčankov. Pri obhliadke sa zistilo, že zastávka bola presunutá približne o 

5m  a znak zastávky bol vykopaný.  K danému p. starosta uviedol, že zastávka sa nachádzala 

na súkromnom pozemku. Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. sa opýtala p. starostu, či 

disponuje povolením od vlastníka pozemku, na ktorý bola presunutá zastávka  Olešná u 

Bytčankov. K zadaniu požiadavky na vytýčenie  plynu v časti Olešná u Bytčankov  p. starosta 

uviedol, že keď o vytýčenie plynu požiada obec, je to bezplatné. Predseda StK preto 

odporúča, aby  občania vedeli o tejto informácii, ktorú uviedol p. starosta, t.j.,  že si môžu  

požiadať o vytýčenie plynu prostredníctvom obce.  Po ukončení diskusie k prerokovaným  

zápisniciam zo zasadnutí StK, prijali poslanci OZ uznesenie  č. 167/2018, ktorým zobrali na 

vedomie Zápisnicu č. 8/2018 zo zasadnutia Stavebnej komisie a životného prostredia dňa 

27.07.2018 doručenú dňa 08.08.2018 pod č. j.: OcÚ-659/2018 a Zápisnicu č. 9/2018 zo 

zasadnutia Stavebnej komisie a životného prostredia dňa 06.08.2018 doručenú dňa 

08.08.2018 pod č. j.: OcÚ-660/2018.  

Doplnený bod programu:  Žiadosť p. Baduru, Olešná zo dňa 15.8.2018 č. j.: OcÚ-692/2018 

Dňa 15.08.2018  bola doručená do podateľne OcÚ  pod č. j.: OcÚ-692/2018 žiadosť o 

úpravu kanála, ktorý sa nachádza pred domom vedľa obecnej cesty.  Dnešného rokovania sa 

zúčastnil aj žiadateľ p. M. Badura, ktorý žiada OZ o zabezpečenie rúry, jej následné uloženie 

do kanála a zasypanie.  Vyššie uvedené práce je potrebné vykonať preto, aby  mal p. M. 

Badura zabezpečený prístup z cesty k svojmu domu. P. Badura nesúhlasil s návrhom, aby si 

rúru zabezpečil na vlastné náklady a trvá na tom, aby bola rúra  dodaná z obce. Poslankyňa p. 

Badžgoňová apelovala na poslancov, že mnohé práce, ktoré boli schválené v OZ sa stále 

nerealizujú. Opätovne preto vyzvala poslancov k riešeniu situácie v časti do Kubišov. P. 

Badžgoňová žiada o prepojenie kanála v časti do Kubišov. P. Ing. Dočár uviedol, že komisia 

StK vykoná obhliadku v časti do Kubišov.  Predseda StK uviedol, že StK odporúča  
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riešenia, avšak  práce v obci sa  častokrát nerobia v zmysle doporučení z StK. K mnohým 

prácam boli na rokovaní  OZ prijaté uznesenia, ktoré p. starosta následne  podpísal, t. z., že s 

ich obsahom súhlasí. Prečo sa ale  schválené uznesenia neplnia, to  už podľa vyjadrenia 

predsedu StK nie je otázka na poslancov, ale pre p. starostu.  P. starosta k danému 

poznamenal, že  keď  StK niečo navrhne, je potrebné k daným prácam vyčísliť aj finančné 

krytie.  Z diskusie vzišiel záver, že p. starosta vykoná obhliadku u p. M. Baduru  a zabezpečí 

riešenie – úpravu kanála.  Taktiež p. starosta vykoná obliadku aj v časti u Kubišov. 

Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, PhD. zdôraznila potrebu  osadenia rúry do kanála pred 

domom p. R. Kvašňovského. Uznesením č. 168/2018  OZ zobralo na vedomie Žiadosť p. 

Baduru, Olešná zo dňa 15.08.2018 pod č. j.: OcÚ-692/2018.  

Bod č. 17.) programu: Žiadosť o odkúpenie pozemku pre firmu Stavby Čečotka, s. r. o., 

Olešná zo dňa 09.08.2018  pod č. j.: OcÚ-665/2018 

Na rokovaní bol prítomný aj p. Čečotka, a to vo veci odkúpenia  pozemku pre firmu 

Stavby Čečotka, s. r. o.  V  OZ je všeobecná zhoda  a súhlas s odpredajom predmetného 

pozemku, je však potrebné GP  vyšpecifikovať  číslo parcely a jej výmeru. Na najbližšom 

rokovaní  OZ by bol predložený návrh na schválenie zámeru na odpredaj, z prípadu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý bude po schválení v OZ zverejnený  k možnosti pripomienkovania.  

OZ uznesením č. 169/2018 zobralo na vedomie Žiadosť firmy Stavby Čečotka, Olešná 

zo dňa 09.08.2018 pod č. j.: OcÚ-665/2018 o odkúpenie pozemku – parcely č. 4149/1.  

Správy zo zasadnutí Finančnej komisie v dňoch 06.08.2018 a 15.08.2018 (ďalej len “FK”) 

K správam predsedkyňa návrhovej komisie  Ing. A. Tkáčiková poznamenala, že keďže  

prerokované body z komisií FK sú samostatnými bodmi  dnešného schváleného programu, 

bližšie sa  k nim vyjadrí pri jednotlivých bodoch programu.  OZ uznesením č. 170/2018 

zobralo na vedomie Správu zo zasadnutia Finančnej komisie dňa 06.08.2018 doručenú dňa 

08.08.2018 pod č. j.: OcÚ-661/2018 a Správu zo zasadnutia Finančnej komisie dňa 

15.08.2018 doručenú dňa 16.08.2018 pod č. j.: OcÚ-698/2018.  

Z dôvodu neprítomnosti predsedkyne Komisie pre VO p. Mgr. J. Papíkovej na 

dnešnom rokovaní OZ,  predniesla členka Komisie pre VO p. Ing. A. Tkáčiková, prítomným 

poslancom ústnu informáciu o činnosti Komisie pre VO. Komisia pre VO  po ukončení  

lehoty zákazky  spracovala povinnú referenciu na dodávateľa, od ktorého obec obstarávala 

stavebný a hutný materiál – t.j.: 400 ks kari sietí.  Referenciu bolo potrebné spracovať  v 

systéme elektronického kontraktačného systému /EKS/ a  taktiež ju bolo potrebné zverejniť aj 

v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie /ÚVO/. 

Dodávateľ získal 100 bodov, keďže obec, ako verejný obstarávateľ, bol s týmto  dodávateľom  

spokojný.  OZ uznesením č. 171/2018 zobralo na vedomie Ústnu informáciu Ing. Tkáčikovej 

z Komisie pre Verejné obstarávanie.  
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Zápis zo zasadnutia Športovej komisie č. 2/2018 zo dňa 15.07.2018 

Dňa 16.08.2018  bol  doručený  do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-697/2018  Zápis zo 

zasadnutia Športovej komisie č. 2/2018. Predseda p. Ing. Duraj informoval poslancov o 

spracovaní článku spoločne s fotografiami zo športového podujatia  v obci – nohejbalu. 

Report z tohto športového podujatia  bol spoločne s fotkami zverejnený na webovej stránke 

obce. OZ uznesením č. 172/2018 zobralo na vedomie Zápis zo zasadnutia Športovej komisie 

č. 2/2018 zo dňa 15.07.2018 doručený dňa 16.08.2018 pod č. j.: OcÚ-697/2018.  

Zápis zo zasadnutia Obecnej rady zo dňa 09.08.2018  (ďalej len “OR”) 

Dňa 10.08.2018 bol  doručený  do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-667/2018  zápis z 

OR, ktorá sa konala dňa 09.08.2018.  Členovia OR sa na svojom zasadnutí zaoberali 

žiadosťou o odkúpenie pozemku pre firmu Stavby Čečotka, s. r. o., Olešná  doručenú pod č. 

j.: OcÚ-665/2018. OR ďalej vykonala kontrolu všetkých  prijatých uznesení za rok 2018. OR 

žiada p. riaditeľku ZŠ s MŠ Olešná 464  o doloženie čerpania rozpočtu ZŠ s MŠ, za ZŠ, MŠ, 

ŠKD, CVČ, ŠJ k 30.06.2018 v termíne do 13.08.2018 – čo bolo aj splnené. OZ uznesením č. 

173/2018 zobralo na vedomie Zápisnicu z Obecnej rady zo dňa 09.08.2018 doručenú dňa 

10.08.2018 pod č. j.: OcÚ-667/2018.  

Doplnený bod programu: Správa o činnosti a uskutočnených kultúrno-spoločenských 

podujatiach od 01.01.2018 do 30.06.2018 za úsek kultúra a knižnica a Správa 

o vystúpeniach FSk Vigľašanka od 01.01.2018 do 30.06.2018 

OZ uznesením č. 174/2018 zobralo na vedomie Správu o činnosti a uskutočnených 

kultúrno-spoločenských podujatiach od 01.01.2018  do 30.06.2018 za úsek kultúra a knižnica 

a Správu o vystúpeniach FSk Vigľašanka od  01.01.2018 do 30.06.2018, ktorú vypracovala a 

do OZ predložila pracovníčka OcÚ Ing. A. Moskálová.  Predsedkyňa Sociálno-kultúrnej 

komisie   skonštatovala, že  správa nebola predložená do kultúrnej komisie a  z tohto dôvodu   

poslancom nevie  poskytnúť viac informácií k predloženej správe.  

Bod č. 6.) programu: Hospodárenie ZŠ s MŠ Olešná 464, MŠ, ŠJ, CVČ, ŠKD k 

30.06.2018. FK  prerokovala Hospodárenie ZŠ s MŠ jednotlivo za všetky útvary. Keďže z OZ 

nevzišli žiadne pripomienky  k predloženému hospodáreniu  a FK  nezistila vážne nedostatky  

ani prekročenie v jednotlivých položkách, OZ uznesením č. 175/2018 schválilo Hospodárenie 

ZŠ s MŠ Olešná 464  k 30.06.2018 , a to ZŠ zo dňa 14.08.2018  pod č. j.: OcÚ-682/2018; MŠ 

zo dňa 14.08.2018 pod č. j.: OcÚ-685/2018; ŠJ – Polgrúň zo dňa 14.08.2018  pod č. j.: OcÚ-

687/2018; ŠJ – Rovňany zo dňa 14.08.2018 pod  č. j.: OcÚ-686/2018; ŠJ zo dňa 14.08.2018 

pod č. j.: OcÚ-688/2018; ŠKD zo dňa 14.08.2018 pod č. j.: OcÚ-684/2018 a CVČ zo dňa 

14.08.2018 pod č. j.: OcÚ-683/2018.  

Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 1 
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Bod č. 7.) programu: Hospodárenie obce Olešná k 30.06.2018 

P. ekonómka obce predložila do  rokovania OZ  Hospodárenie obce Olešná k 

30.06.2018. FK na svojom zasadnutí   položkovite prerokovala  príjmovú  aj výdavkovú časť. 

FK percentuálne vyčíslila čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu obce.  Keďže väčšina prác 

v obci bola realizovaná až v mesiaci júl, výdavky sa v predloženom hospodárení  

neodzrkadlili a budú zjavné až v ďalšom hospodárení. Predsedkyňa FK p. Ing. Tkáčiková 

podrobne spracovala  zápisnicu zo zasadnutia FK, ktorá sa zaoberala  prerokovaním 

Hospodárenia obce k 30.06.2018. V zápisnici, ktorá bola doručená poslancom na vedomie, sú 

uvedené jednotlivé položky rozpočtu a ich percentuálne plnenie k 30.06.2018. OZ uznesením 

č. 176/2018 schválilo Hospodárenie Obce Olešná k 30.06.2018 v predloženom znení. 

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

Rozpočtové opatrenie Obce č. 5/2018 (ďalej len “RO č. 5/2018”) 

V ďalšom bode programu  bolo prerokované RO č. 5/2018, ktoré do dnešného 

rokovania spracovala p. ekonómka obce. P. starosta otvoril k  bodu diskusiu.  Na dnešnom 

rokovaní bola prítomná aj p. ekonómka obce, a to za účelom  objasnenia niektorých  

upravovaných položiek v rozpočte obce. V príjmovej časti  rozpočtu je RO č. 5/2018 

doplnená  položka s názvom “grant výsadba verejnej zelene a osadenie inf. tabúľ” v sume 

1.500,00€. P. starosta informoval poslancov o 3 získaných   fin. dotáciách zo ŽSK, keďže sa 

obec  zapojila do 3 výziev, ktoré boli zverejnené na web. stránke ŽSK. Ku každej poskytnutej 

fin. dotácii je potrebná aj  spoluúčasť  z rozpočtu obce.  Ďaľsou položkou v príjmovej časti 

rozpočtu je položka s názvom “grant na kultúru” vo výške 500,00€. K čomu p.  ekonómka 

poznamenala, že aj napriek tomu, že sa obec zapojila do výzvy  už v mesiac 04/2018, k 

podpisu zmluvy po schválení fin. dotácie došlo až v mesiaci 08/2018. Poskytnuté fin. 

prostriedky musí obec, v zmysle podmienok v uzatvorenej zmluve, použiť na podporu 

kultúrno-osvetovej činnosti /kultúrne podujatie/, ktorú obec realizovala  v termíne  do 

30.06.2018. Ďalšia upravená položka v príjmovej časti rozpočtu je položka s názvom: “Šport 

– pinpongové stoly” vo výške 1.518,00 €. Ide o fin. prostriedky, ktoré obec získala ako fin. 

dotáciu zo ŽSK v zmysle zverejnenej výzvy.  Ako p. starosta prítomných informoval, získaná 

fin. dotácia  za oblasť športu  bola investovaná na nákup  3 ks stolov na stolný tenis. Do 

diskusie sa zapojil poslanec p. Ing. Dočár, ktorý prítomných  oboznámil s obsahom 

zverejnenej výzvy zo ŽSK – pre oblasť športu. Upozornil na skutočnosť, že obec mohla 

prostredníctvom zverejnenej výzvy získať   fin. prostriedky aj na iný účel, nielen  na nákup  

stolov na stolný tenis.  Keďže obec v súčasnosti disponuje funkčnými  stolmi   na ping-pong, 

predseda StK si  myslí, že  žiadosť mala byť sformulovaná skôr za účelom   získania  fin. 

prostriedkov na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovísk a športovej 

infraštruktúry (napr.: na ihriská, telocvične atď..). Zverejnená výzva zo ŽSK  ponúkala  

obciam aj tieto možnosti pre podporu.  Podľa názoru poslanca  p. Ing. Dočára mala k podaniu 

žiadosti,  v zmysle zverejnenej výzvy pre šport, zasadnúť napr.: športová komisia, ktorá by  
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mohla odporučiť a vyšpecifikovať  účel v žiadosti, na ktorý bude v prípade úspešnosti obce, 

fin. dotácia využitá. P. Ing. Dočár vyzval  p. starostu, aby  pre občanov zverejnil na web. 

stránke informáciu o tom, kedy je možné prísť si zahrať stolný tenis, keďže  takáto informácia 

nie je pre občanov obce  nikde  zverejnená a prístupná.  Poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, 

PhD. doporučuje zverejniť na web. stránke  aj informáciu o tom, kto je zodpovedný za 

vedenie ping-pongového krúžku a na koho sa  môžu občania v prípade záujmu  obrátiť.  P. 

starosta počas diskusie uviedol, že   zmluvu  na poskytnutú fin. dotáciu vypracuje ŽSK, ktorý  

v zmluve určí   aj účel poskytnutej fin. dotácie. Ing. p. Dočár sa opýtal p. ekonómky, či  je v 

predloženom návrhu RO č. 5/2018 položka, ktorá bola už  uhradená.   K čomu  p. ekonómka  

uviedla, že faktúra za nákup stolov na stolný tenis bola obci doručená, ale  zatiaľ   nebola ešte 

uhradená. Ďalšia položka  v príjmovej časti rozpočtu je položka s názvom:  “Mikroregión na 

nohejbal”  celkom v sume 100,00 €.  Obec   poskytnutú fin. dotáciu z MHK použila pri  

usporiadaní športového turnaja v nohejbale, pričom na MHK  bude potrebné zaslať z obce  

vyúčtovanie použitia poskytnutej fin. dotácie.  Poslednou položkou, ktorá sa upravuje 

predloženým RO č. 5/2018  je položka s názvom: “Predĺženie verejného osvetlenia – dotácia 

zo štátneho rozpočtu” v sume  9.000,00 €.  Obec bola úspešná  aj  pri podanej žiadosti na MF 

SR  za účelom získania fin. dotácie na predĺženie VO IBV Potôčky.  

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu  sa RO č. 5/2018 navyšuje položka: “Špeciálne 

služby – právnik, BOZP, žiadosti o výzvy – zvýšenie o právne služby v dov. konaní”o  sumu 

1.000,00 €.  Doplnená bola aj položka “grant kultúra, povinná spoluúčať obce” v sume 

500,00€ ŽSK a 100,00 € rozpočet obce,  a to z dôvodu poskytnutia  fin. dotácii. Ďalej bola 

doplnená vo výdavkovej časti položka: “grant na nákup pinpongových stolov + povinná 

spoluúčasť” v sume 1.518,00 € ŽSK   a 400,00 € rozpočet obce.  Doplnená bola položka s 

názvom: “grant na výsadbu verejnej zelene a osadenie infor. tabule + povinná spoluúčať”  

obce, v súlade s uzatvorenou a zverejnenou zmluvou.  Ide o sumu 1.500,00 € ŽSK a 300,00 € 

rozpočet obce.  Navýšená o sumu 250,00 €  bola taktiež položka s názvom: “členské príspevky 

ZMOS, MASKA, Mikroregión, RVC”, t. j. spolu  v danej položke bude suma 1.250,00 €.  

Položka “nerozpísané akcie v bežnom rozpočte”  bola znížená o sumu 2.050,00 €  t. j.: v tejto 

položke bude po schválení RO č. 5/2018  suma 26.548,24 €. 

V  kapitálových výdavkoch rozpočtu obce   sa RO č. 5/2018 dopĺňa položka s názvom: 

“Mulčovač – prídavné zariadenie k traktoru” v sume 6.000,00 €.  P. starosta informoval 

poslancov o tom, že spracovanáPD na predĺženie VO predstavuje vyššie náklady, na ktoré je 

poskytnutá fin. dotácie z MF SR nepostačujúca, a preto je potrebné rozdiel dofinancovať z 

rozpočtu obce. Z tohto dôvodu  bola RO č. 5/2018 navrhnutá  v kapitálových výdavkoch 

položka s názvom: “Predĺženie VO z  dotácie + doplatenie  z rozpočtu podľa vysúťaženej 

ceny” – 9.000,00 € dotácia a suma 8.297,00 € doplatok z kapitálových výdavkov rozpočtu 

obce.  Položka “nerozd. z  výsledku  Hospodárenia r. 2017” sa znižuje o sumu 14.297,00 € t.  
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j.: na sumu 144.783,68 €.  V položke “nerozdelené z r. 2018” ostáva po úprave suma 

35.706,00 €. Počas diskusie poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, PhD.  opätovne, ako už aj 

viackrát na predchádzajúcich rokovaniach  OZ,  upozornila na potrebu zakúpenia mixu 

/zosilovač pre kultúru/ a nákup portov pre FSk Vigľašanka. Taktiež  upozornila aj  na potrebu 

zaoberať sa,  v dostatočnom časovom predstihu, prípravou  osláv výročia obce. Je potrebné,  

aby poslanci OZ stanovili presný termín, vyčlenili v rozpočte obce fin. prostriedky a začali sa 

zaoberať celým priebehom slávnosti výročia /t. j.: pozvaním hostí, kultúrnym vystúpením  a 

pod./. P. ekonómka poznamenala, že  fin. prostriedky na prípravu slávnostného výročia obce 

môžu byť  v rozpočte upravená v ďalšom  rozpočtovom opatrení.  Poslanec p. Vyrobík k 

návrhu RO č. 5/2018 oznámil, že  ZA schválenie RO č. 5/2018 nebude hlasovať aj z dôvodu,  

že p. starosta pri zisťovaní  názorov poslancov, či súhlasia s nákupom mulčovača – 

prídavného zariadenia k traktoru, ho pán starosta nekontaktoval, neoslovil   a neopýtal sa na 

jeho názor k plánovanému nákupu. Po ukončení diskusie  pristúpili poslanci OZ k prijatiu 

uznesenia č. 177/2018, ktorým schválili Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 5/2018 v 

predloženom znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.  

Hlasovanieposlancov ZA schválenie: ZA:  6; PR: 0; ZDRŽ:  2; N: 1 

Bod č. 10.) programu: Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 25072018 zo 

dňa 27.07.2018 pod č. j.: OcÚ-632/18 

  Dňa 27.07.2018 doručil hl. kontrolór obce do podateľne OcÚ  pod č. j.: OcÚ-632/18  

Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste, a to za úsek správy daní a poplatkov. 

Predmetná správa bude tvoriť súčasť archívnych materiálov z dnešného rokovania.  Ako  z 

vykonanej finančnej kontroly na mieste vyplýva, ku dňu 25.07.2018 je plnenie výberu daní 

za: Daň z nehnuteľností - 97,3% a Daň za psa sa plní na 95,0%. Ako hlavný  kontrolór obce  

skonštatoval, jeho doporučenie postupne preveriť výmery lesných pozemkov podľa 

jednotlivých vlastníkov,  je priebežne realizované a ku dňu kontroly bolo vyhľadaných 

celkom 356  vlastníkov lesných pozemkov s konkrétnymi výmerami a jednotlivými podielmi. 

Predmetom vykonanej kontroly bolo aj preverenie zasielania výziev a vymáhanie nedoplatkov 

od neplatičov a plnenie výberu miestnych daní. OZ uznesením č. 178/2018  zobralo na 

vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 25072018 doručenú dňa 

27.07.2018 pod č. j.:OcÚ-632/2018.  

Bod č. 9.) programu: Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 27072018 zo dňa 

27.07.2018  pod č. j.: OcÚ-631/2018 

Dňa 27.07.2018   doručil hl. kontrolór obce do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-631/18 Správu 

o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 27072018.  Predmetom kontroly bola kontrola 

zákonnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti  s verejnými prostriedkami, ktoré boli obci 

pridelené zo štátneho rozpočtu. Kontrola prebehla v zmysle schváleného plánu kontrolnej 

činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2018  a preverila systém vedenia účtovníctva,  
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metodiku a evidenciu účtovných dokladov, ich náležitosti v súlade s platnou legislatívou, 

kontrolu pokladne a kontrolu účtovných operácií,  dodržiavanie zákona o VO, uznesenia z 

rokovaní  OZ a pod. Správa zaevidovaná  pod  č. j.: OcÚ-631/18 bude tvoriť  súčasť 

archívnych materiálov z rokovania OZ. OZ. uznesením č. 179/2018 zobralo na vedomie 

Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 27072018 doručenú dňa 27.07.2018 pod č. 

j.: OcÚ-631/2018.  

Odpredaj nehnuteľného majetku obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného 

osobitného zreteľa, a to parcel CKN č. 459/2 – orná pôda o výmere 136 m² v k. ú. Olešná 

žiadateľom: p. V. Mravec a p. E. Mracová, rod. Bukovcová bytom Olešná za cenu 5 

€ur/1m².  

Dňa 16.07.2018  bol na webovom sidle obce a na úradnej tabuli obce zverejnený 

zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Ku dňu dnešného 

rokovania OZ nebola obci doručená žiadna písomná pripomienka k zverejnenému zámeru, a 

preto poslanci pristúpili k prijatiu uznesenia č. 180/2018, ktorým OZ schválilo odpredaj 

nehnuteľného majetku obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, a to 

parcely 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 k bodu: ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  1 

Bod programu: Žiadosť SZZ MO Podvysoká o poskytnutie finančného príspevku na 

usporiadanie podujatia “Hodová výstava ovocia, zeleniny a kvetov” zo dňa 31.07.2018 

pod č. j.: OcÚ-640/2018 

P. starosta otvoril  k doručenej žiadosti diskusiu. Dňa 31.07.2018  bola doručená  do 

podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-640/2018  Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov /SZZ/, 

písomná žiadosť o poskytnutie fin. príspevku, za účelom usporiadania podujatia “Hodová 

výstava ovocia, zeleniny a kvetov”.  Doručenou žiadosťou sa zaoberala na svojom zasadnutí 

FK, ktorá odporúča OZ schváliť  fin. príspevok vo výške 150,00 €. Poslanec p. Ing. Dočár 

odporúčal  podporiť SZZ MO Podvysoká, keďže  ide o  zaujímavé a obľúbené podujatie, na 

ktorom sa zúčastňuje veľa obyvateľov aj z obce Olešná. Preto doporučoval OZ schváliť  fin. 

príspevok vo výške 250,00 €. Poslanec p. Ing. P. Duraj navrhoval fin. príspevok vo výške 

200,00 € a poslanec p. Ficek finančný príspevok vo výške 300,00 €.  Poslankyňa p. PhDr. K. 

Prengelová, PhD. odporúča, aby bola pozvánka na toto pripravované spoločenské podujatie 

(t.j. dňa 15.09.2018), zverejnená na webovej  stránke obce, aby občania z obce Olešná boli v 

dostatočnom časovom predstihu informovaní o tom,  kedy saho môžu zúčastniť. OZ po 

ukončení diskusie pristúpilo k prijatiu uznesenia č. 181A/2018, ktorým zobralo na vedomie 

Žiadosť SZZ MO Podvysoká o poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie podujatia  
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“Hodová výstava ovocia, zeleniny a kvetov” doručenú dňa 31.07.2018 pod č. j.: OcÚ-

640/2018.  Následným uznesením č. 181B/2018  OZ schválilo finančný príspevok vo výške 

250 € pre SZZ MO Podvysoká, a to za účelom usporiadania podujatia “Hodová výstava 

ovocia, zeleniny a kvetov”. Hlasovanie poslancov k  B: ) ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 1; N:  1  

Žiadosť p. Bockovej, bytom Olešná o vykosenie pozemku pod č. j.: OcÚ-644/18 zo dňa 

01.08.2018 

Dňa 01.08.2018  bola doručená do podateľne OcÚ Olešná pod č. j.: OcÚ-644/18 

žiadosť  p. M. Bockovej, bytom Olešná, v ktorej požaduje vykosenie pozemku, parcely č. 

CKN-606, ktorá sa nachádza na jej RD. P. starosta pri tejto príležitosti informoval poslancov 

k listom, ktorý bol obci doručený z Okresného úradu v Čadci – pozemkového a lesného 

odboru. Predmetné upozornenie bude pre občanov dostupné na web. stránke obce. 

Upozornením dáva Okresný úrad v Čadci všetkým občanom do pozornosti stúpajúcu 

zaburinenosť pozemkov, ktoré každoročne pribúdajú. Ako sa v tomto upozornení uvádza, 

každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a 

šíreniu burín na pozemkoch využívaných poľnohospodárskou prvovýrobou, ako aj 

predchádzať šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Ako p. starosta k danému  

poznamenal, Okresný úrad  v  Čadci  je kompetentným úradom pre riešenie prípadných 

sťažností od občanov,  a to z dôvodu   nevykosenia pozemkov. OÚ je taktiež   oprávnený 

ukladať  občanom prípadné pokuty. OZ uznesením č. 182/2018 zobralo na vedomie Žiadosť 

p. Bockovej, bytom Olešná o vykosenie pozemku pod č. j.: OcÚ-644/18 zo dňa 01.08.2018.  

Bod programu: Vyradenie neupotrebiteľného majetku – stroj HON  

Vyradením  neupotrebiteľného majetku – stroja HON sa zaoberala dňa 06.08.2018  

finančná komisia, ktorá odporúča jeho vyradenie  z majetku obce. OZ uznesením č. 183/2018 

schválilo vyradenie neupotrebiteľného majetku – stroj “HON” v zostatkovej cene 0,00 €.  

Hlasovanie poslancov kbodu: ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 1; N:  1 

Ďalším uznesením č. 184/2018 OZ schválilo predložený protokol o vyradení 

neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce Olešná z evidencie a používania, ktorý bol 

zaevidovaný pod č. j.: OcÚ-691/2018 dňa 15.08.2018 

Ide o hnuteľný majetok obce Olešná: 

Názov majetku:  HON LT 151 s prívesom  

Inv. č.  7 v r. 2005 

Obstarávacia cena s technickým zhotnotením v sume:  3.205,15 € 
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Majetok bol získaný prevodom z príspevkovej organizácie OPOL v r. 2005  

Zostatková cena k 31.07.2018  -  0,00 € 

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

P. starosta informoval prítomných poslancov o víťaznom uchádzačovi, ktorý  predložil 

svoju cenovú  ponuku   na  kúpu  stroja HON.  Predsedkyňa návrhovej komisie vysvietila na 

dataprojektore  poslancom predmetný   návrh  Kúpnej zmluvy  s kupujúcim p. F. Jurkechom 

bytom Malé Lednice v  sume 1.500,00 €. OZ uznesením č. 185/2018 zobralo na vedomie 

Kúpnu zmluvu na odpredaj nepotrebného majetku obce – Stroja Nakladač UN 053  v cene 

1.500,00 € kupujúcemu p. F. Jurkechovi, bytom Malé Lednice, v predloženom znení.  

Bod schváleného programu: Kúpna zmluva na kúpu stroja – Mulčovač, prídavné 

zariadenie k traktoru  

V tomto bode programu p. starosta informoval poslancov o uzatvorení  zmluvy na 

kúpu stroja – Mulčovač, prídavné zariadenie k traktoru v konečnej cene 6.000,00 €.  OZ 

uznesením č. 186/2018 zobralo na vedomie Kúpnu zmluvu na kúpu stroja – Mulčovač, 

prídavné zariadenie k traktoru v predloženom znení.   

Bod schváleného  programu: Zámer vysporiadania pozemkov v areáli MŠ Olešná u 

Rovňanov; ihrisko Potôčky; areál ZŠ Polgrúň  

P. starosta otvoril k bodu diskusiu. Poslanec p. Ing. Duraj zdieľa názor, že obec by 

mala zahájiť vysporiadavanie pozemkov. Podľa názoru predsedu StK muselo byť v minulosti 

riešené vysporiadanie pozemkov v areáli MŠ Olešná u Rovňanov, keďže by nebolo vydané 

stavebné povolenie na výstavbu budovy MŠ na daných pozemkov. Odporúča preto získať 

archívne podklady z minulosti, aby nedošlo zo strany obce, k opätovnému vyplateniu fin. 

prostriedkov za už vysporiadané pozemky v minulosti. P. starosta oboznámil poslancov s tým, 

že bude potrebné  zrealizovať odčlenenie bytov, nachádzajúcich sa v budove MŠ Olešná u 

Rovňanov tak, aby byty získali samostatné súpisné číslo, pričom by boli presne 

vyšpecifikované spoločné priestory v budove. Poslankyňa p. PhDr. K. Prengelová, PhD.  

zdieľa názor predsedu StK a myslí si, že by mali byť vyhľadané a  do OZ predložené archívne 

materiály k MŠ Rovňany. Poslanec p. Vyrobík upozornil na skutočnosť, že vysporiadanie 

pozemkov v areáli MŠ Olešná u Rovňanov nebude jednoduchý proces  z dôvodu, že keďže je 

na týchto pozemkoch vedených veľa vlastníkov, obec bude pri vysporiadavaní musieť 

písomne osloviť všetkých dotknutých majiteľov. P. starosta uviedol, že procesom 

vysporiadavania bude poverená agentúra. OZ uznesením č. 187/2018 schválilo Zámer 

vysporiadať pozemky: v areáli MŠ Olešná u Rovňanov, ihrisko Potôčky a  areál  ZŠ Polgrúň.  

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

Bod schváleného programu: Výlet Slovenský deň kroja Banská Bystrica  
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P. starosta oboznámil poslancov s pripravovaným  kultúrno-spoločenským podujatím s 

názvom: Slovenský deň kroja, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2018 v Banskej Bystrici. P. 

starosta  má záujem, za spoluúčasti  poslancov OZ, folklórneho súboru Vigľašanka a ďalších 

účastníkov, uskutočniť  autobusobý  zájazd  na toto podujatie (predpokladaná trasa: Kremnica 

– Zvolen - Banská Bystrica). Autobus by bol pre záujemcov  zabezpečený z obce. OZ  

uznesením č. 188/2018  zobralo na vedomie účasť zástupcov obce Olešná na kultúrnej akcii 

Deň kroja v Banskej Bystrici dňa 08.09.2018.  

Bod schváleného programu: Žiadosť občanov obce Olešná u Froľa pod č. j.: OcÚ-

621/2018 

Dňa 23.07.2018  bola  e-mailom  doručená žiadosť  pod č. j.: OcÚ-621/2018, v ktorej 

obec žiadajú o opravu cesty Olešná – u Froľa v úseku od domu Kováčikových po zákrutu pri 

lese. Doručenou žiadosťou sa zaoberala na svojom zasadnutí  dňa 27.07.2018  StK, ktorá k 

predmetnej žiadosti  uvádza, že keďže sa v uvedenej časti ide v tomto roku realizovať 

predĺženie verejného osvetlenia a plán na betónovanie ciest pre rok 2018  bol už v OZ 

schválený, realizácia opravy  tejto cesty nebude v tomto roku možná. OZ uznesením č. 

189/2018 zobralo na vedomie Žiadosť občanov obce Olešná u Froľa pod č. j.: OcÚ-621/2018. 

Predseda Športovej komisie oboznámil poslancov s plánovanými prácami na údržbe a 

opravách ihriska v časti Olešná Potôčky. Ďalej poslancov informoval o tom, že z  obce boli 

objednané a zakúpené siete.  OZ odporúča, aby boli plánované práce na údržbe a opravách  

podložené finančným krytím a  tieto náklady boli následne predložené do rokovania FK, ktorá 

navrhne úpravu  rozpočtu  prostredníctvom rozpočtového opatrenia. OZ uznesením č. 

190/2018 zobralo na vedomie Plán prác na údržbe a oprave ihriska v časti Olešná Potôčky. P. 

starosta  prisľúbil poslancom OZ, že nechá spracovať a predloží vizualizáciu /t.j.: projekt/ na 

výstavbu  detského ihriska v časti obce Predná Olešná.   

Bod schváleného programu: Realizácia výstavby miestnej komunikácie  IBV Rovňany  

P. starosta k danému otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojil p. starosta, ktorý upozornil 

poslancov na skutočnosť, že v prípade ak OZ schváli realizáciu MK IBV - Rovňany v zmysle  

spracovanej  PD  t. j.: s asfaltovým povrchom, pôjde o nadlimitnú zákazku, pri ktorej je obec 

povinná dodržať všetky zákonné  postupy, ktoré ukladá zákon o VO. Zákazka bude musieť 

byť zverejnená vo vestníku. Týmto postupom sa výrazne skráti čas na realizáciu prác. Podľa 

názoru p. starostu by mala  obec realizovať namiesto asfaltového povrchu, betónový povrch. 

S realizáciou betónových ciest má obec za posledné obdobie skúsenosti, nakoľko bolo  z obce  

realizovaných  veľa betónových ciest. Podľa názoru poslanca p. Ficeka by to obec mala  

realizovať svojpomocne betónovaním s tým, že  výšky by boli stanovené  geodetom, 

prípravné práce by sa realizovali svojpomocne robotníkmi z obce a betónový povrch by  

pokládla firma, ktorá sa touto činnosťou odborne zaoberá.  V prípade, že bude v OZ zhoda a 

návrh na realizáciu tejto cesty betónovaním, bude potrebné nechať prepracovať PD, keďže 
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obec pri kapitálových výdavkoch, musí postupovať v súlade so schválenou PD. Poslanec p. 

Vyrobík požiadal p. starostu, aby  ak  plánuje  aj v budúcnosti realizáciu betónových ciest v 

obci,   sa tieto cesty robili  kvalitne  a pri prácach sa používali aj vibračné laty. Po ukončení 

diskusie pristúpili poslanci k prijatiu uznesenia č. 191/2018, ktorým  schválili úpravu projektu 

s názvom Cesta na IBV – Olešná Rovňany z asfaltového povrchu na povrch betónový.      

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

Body schváleného programu: Rôzne a Interpelácie poslancov  

V  bode  Rôzne poslanec p. Ficek navrhoval  schválenie   fin. prostriedkov za účelom 

poskytnutia odmien  pre členov  DHZ – Olešná.  Robia záchranárskú činnosť, bezplatne a vo 

svojom voľnom čase, a preto by si podľa jeho názoru  zaslúžili ochodnotenie.  

Ako p. starosta  skonštatoval, s prácou členov  DHZ – Olešná  je spokojný,  svoju 

prácu robia záslužne, vykonávajú cvičenia ako aj  prácu  s mládežou v obci. Členovia sú 

taktiež  nápomocnými obci, aktívne sa zúčastňujú  na rôznych  športových a kultúrnych 

podujatiach, ktoré sa konajú v obci. DHZ – Olešná postúpil do skupiny B a aj v tomtou roku 

bola obci pridelená účelová  fin. dotácie  určená pre DHZ – Olešná. Poslanec  p. Vyrobík 

upozornil aj na dotazy občanov k práci DHZ – Olešná. Tiež odporúča, aby DHZ – Olešná 

predkladalo poslancom do OZ správy o svojej činnosti.   Poslankyňa p. PhDr. Prengelová, 

PhD. odporúča prizvať veliteľa prípadne aj ďalších členov DHZ – Olešná na niektoré z 

najbližších rokovaní OZ.  Zo strany  členov DHZ – Olešná je potrebné, aby sa na kultúrno-

spoločenských podujatiach, na ktorých  zastupujú obec Olešná, aj  náležito a reprezentatívne  

správali, pretože sú  vizitkou celej   obce.  

Bod schváleného programu: Záver  

OZ uznesením č. 192/2018 schválilo ukončenie rokovania OZ o 21:53 hod.  

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

 

        Štefan Cudrák  

         starosta obce  
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