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OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO   V  OLEŠNEJ 

ZÁPISNICA 

 

Z 12. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Olešnej  (ďalej len „OZ“), ktoré  sa konalo dňa 

08. decembra  2017 o 16.30 hod. v  priestoroch zasadacej  miestnosti Obecného úradu  

Olešná.  

Zahájenie rokovania OZ o: 16:42 hod. 

Prítomní  poslanci:    Ing. A. Dočár    

                          J. Červenec, p. M. Ficek  

               Mgr. J.  Papíková 

               PhDr. K. Prengelová, PhD. - neskorší príchod  na OZ  

               R. Vyrobík  -neskorší príchod  na OZ  o  cca.  16.55 hod.  

               Ing. A. Tkáčiková 

               Ing. P.  Duraj  - neskorší príchod na OZ o cca. 16.58 hod.  

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

neskorší príchod na OZ, p. Ing. M. Palicová – ekonómka obce Olešná,p. R. Cudrák, p. PhDr. 

D. Slováková – riaditeľka ZŠ s MŠ Olešná č. 464, p. A. Korčeková – vedúca ŠJ a p. E. 

Gereková –MŠ  

Neprítomná:  p. M. Badžgoňová – ospravedlnená  

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

      člen:          M. Ficek 

                     člen:         Mgr.  J. Papíková  

Zapisovateľka:Mgr.  Eva  Torčíková; Overovatelia  zápisnice: p. J. Červenec, Ing. A. 

Dočár  

Návrh programu:  

1.) Zahájenie rokovania  

2.) Schválenie:  a/ návrhovej komisie  

         b/ vymenovanie overovateľov zápisnice a vymenovanie zapisovateľky  

3.) Schválenie návrhu programu OZ zo dňa 05.12.2017 

4.) Kontrola prijatých uznesení OZ zo dňa 17.11.2017 
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5.) Správy z Finančnej komisie, Stavebnej komisie  a životného prostredia, Komisie VO, 

Sociálno-kultúrnej komisie, Športovej komisie a Obecnej rady  

6.) Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 29112017 pod č. j.: OcÚ-1277/17 

zo dňa 30.11.2017 

7.) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Olešná k návrhu rozpočtu na rok 2018  a 

viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 

8.) Schválenie rozpočtu Obce Olešná na r. 2018 -2020 

9.) Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 10/2017 

10.) Rozpočtové opatrenie č. 6/2017  ZŠ s MŠ Olešná 464 

11.) Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom Obce Olešná – návrh  

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

        obci Olešná /pasportizácia MK v obci/ 

13.) a) Schválenie prenájmu nebytových priestorov – novovybudovaných Šatní a soc.    

       zariadenia Obce Olešná  

       b) Zmluva o prenájme nebytových priestorov – novovybudovaných Šatní a soc.    

       zariadenia Obce Olešná  

14.) Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností obce  

15.) Schválenie  Dodatku č. 2/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Olešná o  

       dani z nehnuteľností č. 10/2015 

16.) Návrh Zmluvy o prenájme stroja Komatsu na ďalšie obdobie  

17.) Žiadosť p. Bc. M. Mravca pod č. j.: OcÚ-1272/2017 o spevnenie prístupovej cesty v  

       časti Olešná – Potôčky  

18.) Žiadosť p. I. Škorvánková pod č. j.: OcÚ-1282/2017 o opravu prístupovej cesty v  

       časti Olešná – Potôčky  

19.) Žiadosť DHZ – Olešná pod č. j.: OcÚ-1117/2017 zo dňa 13.10.2017 

20.) Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi – Farnosť Podvysoká o dotáciu, doručená pod č. j.:  

       OcÚ-1275/2017  zo dňa 30.11.2017 
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21.) Žiadosť Senior Trend, n. o., Čadca o informáciu doručená pod č. j.: OcÚ-1207/2017  

 zo dňa 10.11.2017 

22.) Žiadosti: - Žiadosť p. R. Cudráka a Ľ. Cudrákovej o odkúpenie obecného pozemku,   

      doručená pod č. j.: OcÚ-1148/2017  zo dňa 24.10.2017;  

- Žiadosť p. M. Šušku o odkúpenie pozemku, doručená pod č. j.: OcÚ-1231/2017/001 zo dňa  

30.11.2017 

23.) Rôzne: Informácie: K Žiadosti  p. Iveta Stopková, bytom Olešná, doručená pod č. j.:  

       OcÚ-1245/2017 zo dňa 21.11.2017; k Žiadosti p. S. Cudrák, bytom Staškov pod č. j.:  

       OcÚ-1263/2017 zo dňa 27.11.2017 

24.) Interpelácie poslancov  

25.) 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. 334/2017  zobralo na vedomie 

zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva o 16:42 hod. Následným uznesením č. 

335A,B,C/2017 OZ schválilo návrhovú komisiu a zobralo na vedomie vymenovanie 

zapisovateľky a vymenovanie  overovateľov zápisnice.  

Bod č. 3.) programu: Schválenie návrhu programu OZ zo dňa 05.12.2017. V úvode tohto 

bodu programu p. starosta  vyzval prítomných poslancov  k  doplneniu predloženého návrhu 

programu zo dňa 05.12.2017. Návrh programu bol doplnený o nasledovné body:  

❖ Analýza nákladov prenajatého stroja Komatsu spracovaná zodpovednou pracovníčkou 

na základe Uznesenia OZ č. 299/2017  zo dňa 17.11.2017 

❖ Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 zo dňa 05.12.2017 pod č. j.: OcÚ-1293/2017  

❖ Rozpočtové opatrenie č. 7  k 04.12.2017 – ZŠ  

❖ Programový rozpočet obce na rok 2018 

❖ Komisia na vyhlásenie súťaže na realizáciu pamätníka padlým vojakom 1. a 2. sv. 

vojny, ktorí pochádzali z  obce Olešná  
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❖ Návrh na zverejnenie VZN č. 7/2017 Obce Olešná o mieste a čase zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku 

za zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v 

školských zariadeniach obce Olešná  

❖ Informácia k súdnemu sporu od právnej zástupkyne obce  JUDr.  V. Lehutovej 

doručená pod č. j.: OcÚ-757/17/001 zo dňa 05.12.2017 

❖ Žiadosť ZŠ s MŠ Olešná č. 464 o úpravu fin. prostriedkov v rozpočte ŠJ, doručená 

pod č. j.: OcÚ-1311/2017 zo dňa 06.12.2017 

❖ Návrh na rozdelenie Sociálno-kultúrnej komisie  

Z návrhu programu bol  vypustený bod č. 11 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Olešná.  

Hlasovanie poslancov k bodu:  ZA: 5; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  4 

Z dôvodu  prítomnosti  p. R. Cudráka na rokovaní OZ, pristúpili poslanci OZ k zachovaniu 

variabilnosti pri bodoch  schváleného programu a  venovali sa prerokovaniu bodu č. 22.) 

programu: Žiadosti: - Žiadosť p. R. Cudráka a Ľ. Cudrákovej o odkúpenie obecného 

pozemku, doručená pod č. j.: OcÚ-1148/2017 zo dňa 24.10.2017 

-Žiadosť p. M. Šušku o odkúpenie pozemku, doručená pod č. j.: OcÚ-1231/2017/001  zo 

dňa 30.11.2017 

Na rokovaní bol prítomný p. R. Cudrák, ktorý  dňa 20.11.2017  doručil  do podateľne 

OcÚ  pod č. j.: OcÚ-1148/2017/001  Dodatok k žiadosti o odkúpenie obecného pozemku  č. 

KNC 541/1 v k. ú. obce Olešná pre výstavbu RD smerom od vodárne.  P. starosta otvoril k 

bodu diskusiu, počas ktorej  informoval poslancov o nesúlade hraníc obecného pozemku a 

susediacich pozemkov k pozemku, o ktorý  prejavil záujem p. R Cudrák s manž.  V prvom 

rade je  potrebné vyzvať všetkých  majiteľov susedných pozemkov o ich stanovisko k riešeniu 

vzniknutého problému.  Poslanec p. Ing. Dočár odporúča  najskôr informovať dotknutých  

majiteľov  o tom, že neoprávnene užívajú  obecný pozemok a vyzvať  ich k predloženiu 

riešenia.  Ako sa  p. R. Cudrák počas diskusie vyjadril,  mal by záujem aj o odkúpenie  

potoka. Poslanec p. Ficek upozornil na skutočnosť, že obec  po schválení dokumentu “Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce”,  musí dodržať zákonné postupy pri odpredaji 

obecného pozemku. Poslanec p. Ficek taktiež upozornil  na  jestvujúci odvodňovací kanál, 

ktorého by sa podľa jeho názoru obec nemala  vzdávať.  OZ  uznesením č. 337A/2017  

schválilo odročenie bodu 22 – Žiadosť p. R. Cudráka a Ľ. Cudrákovej, bytom Turzovka o 

odkúpenie obecného pozemku, doručenú pod č. j.: OcÚ-1148/2017 zo dňa 24.10.2017  a 

Dodatku k žiadosti zo dňa 20.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1148/2017/001.  

Hlasovanie poslancov k A):  ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 2 
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Uznesením č. 337B/2017 OZ schválilo odročenie bodu 22 – Žiadosť p. M. Šušku o odkúpenie 

pozemku, doručenú pod č. j.: OcÚ-1231/2017 zo dňa 30.11.2017 a Dodatku k žiadosti zo dňa 

30.11.2017 pod č. j.: OcÚ-1231/2017/001. Termín: 31.01.2018. 

Zodpovedný: starosta obce a OR.  

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

Uznesením č. 337C/2017 OZ schválilo vyzvať majiteľov susedných pozemkov o stanovisko k 

riešeniu daných pozemkov z dôvodu nesúladu hraníc obecného pozemku a susedných 

pozemkov do 31.12.2017. Hlasovanie poslancov k C):  ZA: 7; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 2 

Odchod p. R. Cudráka z rokovania OZ o cca. 17.39 hod.  

Bod č. 4.) programu: Kontrola prijatýchuznesení OZ zo dňa 17.11.2017 

V ďalšom bode programu predsedkyňa návrhovej komisie oboznámila prítomných poslancov 

s uzneseniami, ktoré sú k dnešnému dňu   v plnení a ktoré zostávajú aj naďalej  nesplnené.  

V plnení  ostávajú:  60/17,129/17,188/17,192/17,206/17,237/17,252B/17,259/17,260/17, 

357B/15,314/2017,316/2017,318/2017,328B/2017, 332/2017 

Nesplnené: 

178/16,236/16,138B/16,236/17,128/17,130/17,132/17,133/17,148/17,137/17,217/17, 

177/16,180/16,142/16,295B/2017,312/2017,327/2017,329/2017 

OZ uznesením č. 338/2017 zobralo na vedomie kontrolu prijatých uznesení OZ zo dňa 

17.11.2017.  

Príchod na OZ:   p. riaditeľky ZŠ s MŠ Olešná č. 464, vedúcej ŠJ p. Korčeková A.,   p. E. 

Gerekovej v čase o cca.: 17.45. hod.  

Bod č. 5.) programu: Správy z Finančnej komisie, Stavebnej komisie a životného 

prostredia, Komisie VO, Sociálno-kultúrnej komisie, Športovej komisie a Obecnej rady  

Správy z Finančnej komisie /ďalej len “FK”/  

Predsedkyňa FK p. Ing. A. Tkáčiková   k správam poznamenala, že obsah jednotlivých FK je 

predmetom dnešného rokovania OZ, a preto sa k nim bližšie vyjadrí  pri jednotlivých bodoch 

programu. OZ uznesením č. 339/2017 zobralo na vedomie Správu z FK dňa 20.11.2017 pod č. 

j.: OcÚ-1288/2017 doručenú dňa 04.12.2017, Správu z FK dňa 30.11.2017 pod č. j.: OcÚ-

1289/2017 doručenú dňa 04.12.2017 a Správu z FK dňa 06.12.2017 pod č. j.: OcÚ-1319/2017 

doručenú dňa 08.12.2017. 

Overovatelia zápisnice:  J. Červenec……………………overil dňa………………………….. 

       Ing. A. Dočár………………….overil dňa………………………….. 



Strana 6 z 15 
 

Zápisnica Stavebnej komisie a životného prostredia (ďalej len “StK”) 

P. starosta otvoril  diskusiu. Predseda StK p. Ing. Dočár oboznámil prítomných poslancov so 

závermi, ktoré vzišli zo zasadnutia StK dňa 27.11.2017.  Zápisnicu č. 13/2017  zo zasadnutia 

StK doručil predseda StK do podateľne OcÚ dňa 06.12.2017 pod č. j.: OcÚ-1303/2017. Dňa 

27.11.2017 vykonala Komisia StK obhliadku budovy krajčírskej dielne, ktorú mal v prenájme 

p. Kajánek P. ml. Zasadnutia Komisie StK sa zúčastnil aj p. starosta, ktorý komisii predložil 

žiadosť p. Cudráka  S. na odkúpenie pozemku pri firme Stavocom. Komisia StK odporúča 

predmetný pozemok nepredávať. P. starosta na komisii tiež  predložil žiadosť p. Stopkovej na 

odkúpenie pozemku v časti IBV – Rovňany.  Komisia StK navrhuje, aby  si p. Stopková 

nechala  pozemok,  o ktorý má záujem, vytýčiť.  StK sa na svojom zasadnutí zaoberala aj 

plánom prác na rok 2018. Komisia  navrhuje zapracovať do  plánu prác na r. 2018 tieto 

kapitálové výdavky: (Cesta IBV – Rovňany; Ihrisko Predná Olešná – oplotenie, vybudovanie; 

Elektrické ovládanie – Zvonica na Prednej Olešnej; Zakúpenie kosačky do Domu smútku PD; 

Zakúpenie centrály; Zakúpenie sekacieho kladiva; Oplotenie detského ihriska v časti u 

Rovňanov; Telocvičňa v MŠ – podlaha.). Medzi bežné výdavky StK odporúča do plánu prác 

na r. 2018 zapracovať napr.: (chodník pri dome p. Janáčik a p. Zahatlan – časť u Rovňanov; 

odvodňovacie žľaby Priečnica – p. Frolo; odstránenie čističiek v časti u Bytčankov; 

odvodňovacie žľaby pred domom p. Kožákovej v časi u Rovňany; chodník pri hlavnej ceste v 

časti Rovňany; Ihrisko Predná Olešná – vytýčenie) a ďalšie práce, ktoré sú uvedené v 

Zápisnici č. 13/2017  z StK.StK odporúča zapracovať do plánu prác na r. 2018  tieto cesty: (p. 

Čagaľová; do Hruškov; p. Janáčiková; do Badžgoňi; Solisko – za mostom).Poslanec p. Ficek 

odporúča zaoberať sa  podrobnejšie  plánom prác na r. 2018  na prvom zasadnutí OZ v 

budúcom roku. Uznesením č.  340/2017 OZ zobralo na vedomie  Zápisnicu 13/2017 zo 

zasadnutia Stavebnej komisie a životného prostredia zo dňa 27.11.2017  pod č. j.: OcÚ-

1303/2017 doručenú dňa 06.12.2017. 

Správa  zo zasadnutia Sociálno-kultúrnej komisie za oblasť  sociálnu a za oblasť kultúry  

Následným uznesením č. 341/2017 OZ  zobralo na vedomie Správu zo zasadnutia Sociálno-

kultúrnej komisie, oblasť  kultúry za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017  pod č. j.: OcÚ-

1314/2017 doručenú dňa 07.12.2017 a Správu zo zasadnutia Sociálno-kultúrnej komisie, 

oblasť sociálna za obdobie od 01.10.2017  do 31.12.2017 pod č. j.: OcÚ-1313/2017 doručenú 

dňa 07.12.2017.  

Komisia pre verejné obstarávanie ( ďalej len “VO”) 

Predsedkyňa Komisie pre VO oboznámila prítomných poslancov so závermi, ktoré vzišli zo 

zasadnutia Komisie pre VO dňa 06.12.2017. Komisia pre VO zadala do EKS opisný formulár, 

ktorý obsahoval všetky parametre a podmienky pre obstaranie tovaru: notebook, za účelom 

využívania  na kultúrno-spoločenské podujatia a administratívnu činnosť na obci.  Členovia 

Komisie pre VO boli oboznámení s obsahom smernice, ktorú podpísal p. starosta obce a ktorú  
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spracovala  pre obec  spoločnosť  Tendernet  s. r. o. 

OZ uznesením č. 342/2017  zobralo na vedomie Zápisnicu Komisie VO zo dňa 06.12.2017 

pod č. j.: OcÚ-1325/2017 doručenú dňa 07.12.2017.  

Zápis z Obecnej rady zo dňa 04.12.2017 ( ďalej len “OR”). Dňa 06.12.2017 bol  do 

podateľne OcÚ Olešná doručený  Zápis z OR  zo dňa 04.12.2017 pod č. j.: OcÚ-1304/2017.  

Bod č. 10.) programu: Rozpočtové opatrenie č. 6/2017  ZŠ s MŠ Olešná 464 ( ďalej len 

“RO”). OZ  uznesením č. 344/2017  schválilo Rozpočtové opatrenie č. 6/2017  MŠ k 

27.11.2017  pod č. j.: OcÚ-1294/2017  doručené dňa 05.12.2017  v predloženom znení.  

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

OZ uznesením č. 345/2017  schválilo Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 ŠKD k 27.11.2017 pod 

č. j.: OcÚ-1295/2017 doručené dňa 05.12.2017  v predloženom znení. 

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

Doplnený bod programu: Rozpočtové opatrenie č. 7  k 04.12.2017 – ZŠ  

RO č. 7 k 04.12.2017  - ZŠ  prerokovala FK na svojom zasadnutí dňa 06.12.2017. RO č. 7  

upravuje rozpočet 2017 (verzia z 26.10) 265 325 €; dofinancovanie 6%  3.806 €; (asistent uč. 

1-12) 4.612 €; lyžiarsky výcvik 1.800 €; škola v prírode 800 €; odchodné 1.532,70 €; 

učebnice 37 €; zostatok z r. 2016 - 3.748,04 € = 281 660,74 €. Dohodovacie konanie zo dňa 

04.12.2017 (dofinancovanie miezd): 14 686 + 281 660,74 = 296 346,74 €.  Kap. 630 – 

3.000,00 € sa  týmto RO č. 7 presunie do kap. (610 – 2.030 € a 620 – 970 €) na osobné 

príplatky. Preplatok zo zdrav. poist. zam. za rok 2016 vo výške 968 €  sa použije do kap. 620  

odvody pre zamest.  

OZ uznesením č. 346/2017  schválilo Rozpočtové opatrenie č. 7 k 04.12.2017 – ZŠ pod č. j.: 

OcÚ-1296/2017  zo dňa 05.12.2017.  

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

Doplnený bod programu: Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 zo dňa 05.12.2017 pod č. j.: 

OcÚ-1293/2017  

Dňa 05.12.2017 bolo doručené do podateľne OcÚ  Olešná pod č. j.: OcÚ-1293/2017 

Oznámenie ZŠ s  MŠ Olešná 464, ktorým ZŠ s MŠ Olešná č. 464  oznamuje predpokladané 

zostatky v osobných nákladoch  a v odvodoch /t. j.: kap. 610;620/ k 31.12.2017  pre 

originálne kompetencie.  OZ   doručené oznámenie prerokovalo a uznesením č. 347/2017  

schválilo vyplatenie finančných prostriedkov na odmeny pre originálne kompetencie podľa 

doručeného Oznámenie ZŠ s MŠ Olešná 464 zo dňa 05.12.2017 pod č. j.: OcÚ-1293/2017, 
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a to:  

Pre MŠ  -    2.900,00 € 

Pre ŠJ    -    1.500,00 € 

Pre ŠKD -      560,00 € 

Príchod poslankyne p. PhDr. K. Prengelovej, PhD. na rokovanie a príchod hl. 

kontrolóra obce: cca. 18.16 hod.  

Na rokovaní OZ bola prítomná aj p. riaditeľka, ktorá   počas diskusie predniesla svoju 

žiadosť, aby  do rozpočtu na budúci rok boli  zapracované  aj fin. prostriedky  určené na 

odmeny pre originálne kompetencie.  K tejto požiadavke sa prikláňal aj p. starosta, ktorý 

počas diskusie poznamenal, že pri tvorbe rozpočtu by mali byť plánované a  rozpočtové aj 

finančné prostriedky na  odmeny. Poslanec  p. Vyrobík  požiadal p. riaditeľku, aby v 

budúcnosti vopred informovala poslancov OZ v prípade, že  dôjde k ušetreniu fin. 

prostriedkov, v ktorej kapitole sa ušetrilo a na akú kapitolu chce tieto ušetrené fin. postriedky 

následne  presunúť.  

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

Doplnený bod programu: Žiadosť ZŠ s MŠ Olešná č. 464 o úpravu fin. prostriedkov v 

rozpočtu ŠJ, doručená pod č. j.: OcÚ-1311/2017 zo dňa 06.12.2017 

Dňa 06.12.2017  bola doručená do podateľne OcÚ  Olešná pod č. j.: OcÚ-1311/2017  

žiadosť ZŠ s MŠ Olešná 464 o úpravu fin. prostriedkov v rozpočte ŠJ. ZŠ s MŠ  Olešná č. 

464  v nej žiada navýšiť rozpočet ŠJ – kategóriu  “Tovary a služby” o sumu cca. 1.300,00€  z 

dôvodu navýšenia príjmov ŠJ.  Uvedená suma je orientačná a tieto fin. prostriedky  by boli 

využité na vylepšenie priestorov šatne a soc. zariadenia pre zamestnancov ŠJ (t. j.: napr.:  na 

nákup skríň, sanity a na opravu okien). OZ uznesením č. 348/2017  schválilo žiadosť ZŠ s 

MŠ Olešná č. 464 o úpravu finančných prostriedkov v rozpočte ŠJ, doručenú pod č. j.: OcÚ-

1311/2017 zo dňa 06.12.2017.      Hlasovanie poslancov:  ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ:  0; N:  1 

Bod č. 6.) programu: Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 29112017 pod č. 

j.: OcÚ-1277/17 zo dňa 30.11.2017 

Dňa 30.11.2017  doručil hlavný  kontrolór obce do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-

1277/17 Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 29112017.  Predmetom finančnej 

kontroly na mieste   bola kontrola podkladov a súviasiacich dokumentov k realizácii chodníka 

pred OcÚ, priestoru pred Obecným úradom Olešná a výsadby zelene pred OcÚ Olešná.  P. 

starosta otvoril k bodu diskusiu. Ako hlavný  kontrolór  počas diskusie poznamenal, účelom 

fin. kontroly na mieste bolo preveriť správnosť účtovných dokladov, výšku čerpania fin.  
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prostriedkov na kontrolovaných položkách  rozpočtovej klasifikácie ako aj ďalšie náležitosti, 

súvisiace s realizáciou predmetných činností. Zo  správy vyplýva, že  kontrolované faktúry 

spĺňali predpísané náležitosti v súlade s § 74 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a majú 

svoje príslušné fakturačné číslo. Vykonané práce na oprave chodníka pred OcÚ boli 

fakturované na základe súpisu vykonaných prác v celkovej sume 1.454,41 €. Cenová ponuka 

na predmetné opravy nebola pri kontrole doložená a objednávka na vyššie uvedené opravy 

nebola realizovaná a zaslaná dodávateľovi v písomnej forme. V súlade so smernicou o 

verejnom obstarávaní zo dňa 07.08.2017 bola táto zákazka zákazkou do 3.000,00 €. Práce na 

oprave chodníka boli po dokončení stavebných prác prevzaté starostom obce, formou  

vykonania zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby zo dňa 31.08.2017. Úhrada prác bola 

realizovaná z bežných výdavkov z položky rozpočtovej klasifikácie – 635006 – údržba budov, 

priestorov a objektov.  Poslanec p.  Vyrobík počas diskusie  upozornil  na skutočnosť, že v 

prípade ak  stavebné práce nie sú  zastrešené stavebným dozorom, môže v budúcnosti nastať 

problém pri  prípadnej reklamácii zákazky. K čomu  hlavný  kontrolór podotkol, že pri  

potrebe  reklamácie môže verejný obstarávateľ /t. j.: obec/,  postupovať   v zmysle  platnej 

legislatívy,  upravenej  v Obchodnom zákonníku.   Z vykonanej finančnej  kontroly  na mieste 

ďalej vyplynulo, že výsadba zelene pred OcÚ bola realizovaná z bežných výdavkov rozpočtu 

obce, pričom RO č. 7/2017  bola na realizáciu výsadby zelene pred  OcÚ schválená celková 

suma  vo výške 1.200,00 €. Celkové náklady na realizáciu boli čerpané vo výške 1.212,33 €.  

Správa o výsledku fin. kontroly na mieste č. 29112017 doručená  pod č. j.: OcÚ-1277/17 bude 

tvoriť súčasť archívnych materiálov  z  dnešného  rokovania OZ.  OZ uznesením č. 349/2017  

zobralo na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 29112017  pod č. j.: 

OcÚ-1277/17 zo dňa 30.11.2017.  

Doplnený bod programu: Analýza nákladov prenajatého stroja Komatsu spracovaná 

zodpovednou pracovníčkou na základe Uznesenia OZ č. 299/2017  zo dňa 17.11.2017 

Zodpovedná pracovníčka  poverená evidenciou a spotrebou PHM strojov na obci,  

vypracovala v zmysle  prijatého Uznesenia OZ č. 299/2017 zo dňa 17.11.2017 podrobnú 

Analýzu nákladov prenajatého stroja Komatsu. Analýza bola zosumarizovaná  v zmysle 

metodického usmernenia hl. kontrolóra obce.   P. starosta otvoril k bodu diskusiu.  Podľa 

vyjadrení viacerých poslancov OZ  vzišiel návrh, aby boli  do OZ predložené ďalšie cenové 

ponuky, ktoré by boli  vyhodnotené. Až následne rokovať o predloženom návrhu zmluvy o 

prenájme stroja Komatsu na ďalšie obdobie. Poslanec p. Ing. Dočár  odporúčal, aby sa  stroj 

prenajímal  vždy len na potrebné práce v obci. Podľa jeho názoru sú celkové náklady, ktoré 

obec vynaloží v súvislosti s prenajatím stroja, privysoké. Predsedkyňa Komisie pre VO 

upozornila na prijatú internú smernicu, upravujúcu postup pri zákazkách s nízkou hodnotou, 

keďže   nájomné za  stroj  Komatsu  presiahol za rok 2017  sumu do 3.000 €.  Odporúča preto 

pred schválením zmluvy o  prenájme stroja na  budúce obdobie,  predložiť  cenové ponuky aj 

od ďalších dodávateľov.  Poslanec  p. Červenec navrhoval  zakúpiť  bager, ktorý by sa 

využíval pri prácach v obci. OZ uznesením č. 350/2017 zobralo na vedomie Analýzu  
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nákladov prenajatého stroja Komatsu, spracovanú zodpovednou pracovníčkou na základe 

Uznesenia OZ č. 299/2017  zo dňa 17.11.2017.  

Bod č. 9.) programu: Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č. 10/2017  (ďalej len “RO č. 

10/2017”). Príchod p. ekonómky  obce Ing. M. Palicovej na rokovanie  OZ v čase  o cca. 

19.54 hod. P. starosta otvoril k bodu diskusiu.  RO č. 10/2017  upravuje  nasledovné položky:  

➢ V položke  “Dopravné zrkadlá”  bude po schválení RO č. 10/2017  suma 1.320,00 €. 

K plánovanému umiestneniu  dopravných zrkadiel poslanec p. Vyrobík  upozornil p. 

starostu, že pred samotným osadením DZ je potrebné získať súhlas dopravného 

inšpektorátu, keďže  DZ budú umiestnené aj na  miestnej komunikácii  II. triedy.  

Predseda StK  tiež upozornil  p. starostu, aby pri obstarávaní DZ  kládol dôraz na  

správnu voľbu a rozmer  DZ. Do niektorých lokalít  obce nie je efektívne umiestňovať  

na MK rozľahlé DZ. Navrhuje osloviť a požiadať o spoluprácu aj kompetentných 

zástupcov Vyššieho územného celku v Žiline,  keďže  ide aj  o MK, ktoré sú v správe  

VÚC.  

➢ V položke  “Kalendáre a pohľadnice obce”  bude  po úprave suma 324,00 € 

➢ Položka “Opravy traktorov” sa navyšuje o 2.000,00 €  a  po úprave bude v tejto 

položke celkom 4.000,00 €. OZ odporúča   predložiť  do OZ  cenové ponuky na 

opravu traktorov aj od iných dodávateľov. P. starosta  žiadal  uviesť do zápisnice  

svoje nasledovné vyjadrenie v znení: Poslanci sú si vedomí, že traktory sú v 

dezolátnom stave,  vyžadujú si vyššie finančné náklady na opravu a  ako starosta  - 

štatutár obce musí zaistiť služby pre občanov. Preto žiada, aby sa v rozpočte na r. 

2018 počítalo s nákupom nového traktora.  

Poslanec p. Vyrobík požiadal zapisovateľku, aby do zápisnice poznamenala, že   pri 

hlasovaní o RO č. 10/2017  sa zdrží z dôvodu, že opravy traktora boli   potrebné  už od 

06/2017, ale OZ bolo s vykonanými opravami oboznámené až v mesiaci 10/2017, keď 

už boli jednotlivé opravy vykonané. Nik  z poslancov  OZ nevedel o tom. Keby sa 

riešilo všetko takako sa má riešiť, poslanec p. Vyrobík by nemal problém  hlasovať za 

schválenie RO č. 10/2017. Ako ďalej p. Vyrobík počas diskusie skonštatoval, do 

dnešného dňa neboli  do  OZ predložené 3 cenové ponuky na vykonanie opráv na 

obecných  traktoroch. Na čo zareagoval p. starosta, ktorý oznámil, že súčiastky, ktoré 

bolo potrebné na traktore vymeniť,  sa  zistili až keď bol  traktor rozobratý.  Ako 

štatutár obce zodpovedá za chod obce.  

➢ V položke “Montáž kamery areál OcÚ” bude po úprave suma 260,00 € 

➢ Položka “Cestovné náhrady FsK Vigľašanka” sa zníči o sumu 100,00 € 

➢ Položka “Občerstv., rekvizity, krbce FsK Vigľašanka” sa RO č. 10/2017 navýši o 

sumu 100.00 €, t. j.:  výsledná suma v tejto položke bude 400,00 €  
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Poslankyňa p. Ing. Tkáčiková počas diskusie učinila ústne prehlásenie o tom, že pri  

hlasovaní v OZ  vždy  hlasuje podľa vlastného názoru, svojho vedomia a svedomia. Poslanci 

OZ po ukončení  diskusie pristúpili  k hlasovaniu o schválení RO  Obce č. 10/2017.  

Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 4; PR: 0; ZDRŽ: 4;  N: 1 

Z výsledkov hlasovania vyplynulo, že Rozpočtové opatrenie Obce č. 10/2017  nebolo 

schválené potrebným počtom hlasov poslancov OZ.  

Doplnený bod programu:  Programový rozpočet obce na rok 2018 

Pán  starosta otvoril k ďalšiemu bodu programu diskusiu. Pani  ekonómka obce 

objasnila prítomným poslancom, že pre rok  2018  by  sa  už  z časových dôvodov nestihol 

zakúpiť  program,  ktorý je potrebný pre  uplatňovanie programového rozpočtu obce na r. 

2018. Poslanec p. Duraj zdieľal názor, že pre  budúce obdobia by bolo vhodné, keby obec 

uplatňovala programový rozpočet.  K jeho názoru sa prikláňal a  súhlasil aj poslanec p. Ficek. 

OZ  prijalo uznesenie č. 352/2017, ktorým schválilo  n e u p  l a t ň o v a n i e  programového 

rozpočtu obce na r. 2018. Hlasovanie poslancov kbodu: ZA: 6; PR: 1; ZDRŽ: 1; N:  1 

Bod č. 7.) programu: Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Olešná k návrhu rozpočtu 

na rok 2018  a viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 

Dňa 30.11.2017  doručil hlavný kontrolór obce do podateľne OcÚ pod č. j.: OcÚ-

1276/17 “Stanovisko hl. kontrolóra Obce Olešná k návrhu rozpočtu na rok 2018  a 

viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020”.Stanovisko upravuje zákonnosť predloženého 

návrhu rozpočtu, metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu, tvorbu a 

charakteristiku návrhu rozpočtu. Stanisko hl. kontrolóra pod č. j.: OcÚ-1276/17 bude tvoriť  

súčasť archívnych materiálov z dnešného rokovania OZ.  Zo záveru  stanoviska hl. kontrolóra  

vyplýva, že návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu  rozpočtu verejnej správy na roky 2018 -

2020 a z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom rozpočtovom období. Celkový 

rozpočet obce je navrhovaný ako prebytkový a je spracovaný v súlade so zák. č. 523/2004  Z. 

z. a so zák. č. 583/2004  Z. z. Zároveň zohľadňuje ustanovenia zák. č. 582/2004  Z. z. a zák. č. 

564/2004 Z. z.  Hlavný  kontrolór obce preto odporúča OZ predložený návrh rozpočtu po 

zapracovaní pripomienok schváliť. OZ uznesením č. 353/2017 zobralo na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Olešná k návrhu rozpočtu na rok 2018  a viacročného 

rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.  

Bod č. 8.) programu: Schválenie rozpočtu Obce Olešná  na r. 2018- 2020  

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

prípadnému objasneniu otázok k návrhu rozpočtu a k zapracovaniu pripomienok či 

pozmeňujúcich  návrhov k rozpočtu.  Návrh rozpočtu na r. 2018  a  návrh  viacročného  

rozpočtu na r. 2018-2020  bol  pred rokovaním OZ riadne  zverejnený  na webovom sídle   
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obce, ako aj na  úradnej tabuli obce,  k možnosti pripomienkovania  zverejneného  návrhu  zo 

strany občanov  aj zo strany poslancov OZ. Hl. kontrolór skonštatoval, že keďže sa vo 

výdavkovej časti rozpočtu počíta s povinnou spoluúčasťou obce pri zapojených projektoch,  je 

rovnako  potrebné premietnuť fin. prostriedky  aj do príjmovej časti rozpočtu. P. ekonómka  

prechádzala jednotlivými položkami  návrhu rozpočtu v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti  

návrhu rozpočtu na r. 2018.  Položka “reprezentačné” sa  oproti očakávanej skutočnosti v r. 

2017  zvyšuje o 200,00 €, t. j.: návrh pre r. 2018  je suma 1.200,00 € (napr.: výdaje spojené so 

slávením dňa matiek, dňa učiteľov, tombola ples a pod..). Navrhovanú položku: “palivo, 

mazivá, oleje, Dacia” poslanci OZ  žiadajú znížiť z navrhnutých 1.500,00 € na sumu 1.000,00 

€. Taktiež odporúčajú znížiť položku: “palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapality Suzuki”, a to 

z navrhovaných 1.800,00 € na 1.400,00 €, ktorá vyplýva z očakávanej skutočnosti v r. 2017.  

Položku “Údržba budovy, okolie pre úradom” OZ navrhuje znížiť z navrhnutých 2.000,00 € 

na sumu 1.000,00 €. Poslanec p. Ficek odporúčal  znížiť aj položku “odmeny a príspevky 

poslanci”. Táto položka bola preto v priebehu rokovania OZ znížená z navrhovaných 

20.000,00 € na sumu 15.000,00 €. Poslanci OZ odporučili p. starostovi prehodnotiť 

uzatvorenú  zmluvu s  právnou zástupkyňou obce. Poslankyňa p. Mgr. Papíková požiadala, 

aby právna zástupkyňa predložila  do OZ  správu, v ktorej by skompletizovala  všetky právne 

úkony a služby, ktoré vykonala  pre obec Olešná v priebehu roka  2017. Položka “funkčné 

platy” v kapitole Údržba miest. komun. práce v obci bude v sume 19.764,00 €. V kapitole 

“Odpadové hospodárstvo” bude v položke “mzd. náklady, úväz., zber chat. nedost. lokal.” 

suma 8.316,00 €. V kapitole Údržba miest. komun., práce v obci bude v položke “odmeny” 

suma 2.000,00€. Ďalej je v kapitole “Údržba miest. komun., práce v obci” v položke “odvody 

do poisťovní” suma  7.850,00 €.V položke “nájomné stroj a monitoring traktorov” bude  po 

úprave z pôvodných 3.500 €  spolu suma 1.300,00 € (t. j.: 1.000,00 €  určených na prenájom 

stroja + 300,00 € monitoring traktorov).Poslanec p. Vyrobík  doporučoval, aby sa  systém 

monitoringu, ktorý je zavedený pri obecných traktoroch, zaviedol aj pri obecnom hasičskom 

vozidle ako  aj pri osobnom motorovom vozidle Dacia Logan. V kapitole “Vodné 

hospodárstvo” bude v položke “čistenie potokov” spolu suma 2.000,00 € (t. j.: 1.500,00 € na 

čistenie priekop + 500,00 €  na materiál).  V položke “Investičné akcie obce spolu” bude suma 

165.552,00 €.V položke bežných výdavkov  bola vytvorená položka 637 005- “Rozvoj obcí, 

špeciálne služby” kde bude suma: 16.665,00 €. V položke “Originálne kompetencie školstvo” 

bude suma 130.000,00 €. Kapit. rozpočet – spolu: 189.052,00 € nerozdelených. OZ 

uznesením č. 354A/2017 schválilo rozpočet obce Olešná na rok 2018 v predloženom znení.  

OZ uznesením č. 354B/2017  zobralo na vedomie rozpočet obce na roky 2019 – 2020 v 

predloženom znení. Hlasovanie poslancov kA ): ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 1 

Bod  č. 12.) programu:  Schválenie spracovaného dokumentu: Technická evidencia 

miestnych komunikácií v  obci Olešná /pasportizácia MK v obci/ 

P. starosta otvoril k bodu diskusiu. V priebehu diskusie vzišiel návrh, aby bol tento bod 

programu odročený z dôvodu, že je potrebné ponechať dostatočný časový priestor na  
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pripomienkovanie  zverejneného dokumentu – pasportizácie MK v obci, zo strany občanov. 

Po uplynutí dlhšieho časového obdobia by sa spracovali doručené pripomienky a dotazy  od 

občanov a následne by  boli  námietky  po konzultácii v OZ prípadne zapracované do 

spracovaného dokumentu. Poslanec p. Vyrobík žiadal od p. starostu objasniť ako sú v 

spracovanom dokumente riešené MK, ktoré vedú  k  obydliam  chatárov v obci.  Hl. kontrolór 

obce sa informoval  o tom, aký finančný dopad pre obec bude mať spracovanie  tohto 

dokumentu a či týmto dokumentom  môže dôjsť k navýšeniu rozpočtu obce, potrebného na 

zabezpečovanie zimnej údržby. Na miestnych komunikáciách vyplýva obci povinnosť  

zabezpečovať zimnú údržbu. Miestne  komunikácie  nie je možné preklasifikovať  na účelové. 

OZ uznesením č. 355/2017 schválilo odročenie bodu č. 12 – spracovaný dokument: 

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 

Bod č. 13a) programu:Schválenie prenájmu nebytových priestorov – novovybudovaných 

Šatní a soc. zariadenia Obce Olešná  

OZ uznesením č. 356A/2017 schválilo prenájom 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 prípadu 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.  

Odôvodnenie: Obec má záujem podporovať rozvoj športových aktiví a futbalový klub v obci. 

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

Bod č. 13b) programu:  Zmluva o prenájme nebytových priestorov – novovybudovaných 

Šatní a soc. zariadenia Obce Olešná  

OZ uznesením č. 356B/2017 schválilo odročenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov – 

novovybudovaných Šatní a soc. zariadení Obce Olešná spracovanú právnou zástupkyňou 

obce.              Hlasovanie poslancov k B) : ZA: 7; PR: 1; ZDRŽ: 0; N:  1 

Bod č. 14.) programu:  Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností obce  

V ďalšom bode programu prijali poslanci OZ uznesenie č. 357/2017, ktorým schválili 

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

hodného osobitného zreteľa, a to parcela registra “C” p. č. 4110/1 – trvalý trávny porast o 

výmere 136 m² v k. ú. Olešná, registra “C” p. č. 4106/2 – trvalý trávny porast o výmere 111  
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m² v k. ú. Olešná, registra “C” p. č. 4106/3 – trvalý trávny porast o výmere 296 m² v k. ú. 

Olešná. Zapísané na LV č. 1095  a na LV č. 2887  kataster územia Olešná žiadateľovi p. L. 

Jozekovi, bytom Olešná za 1 Eur/1m².  

Odôvodnenie: Obec uvedený pozemok v danej lokalite nevyužíva, pozemok je odplavovaný a 

poškodený potokom a je priľahlý k pozemku žiadateľa. Pán  starosta upozornil, v prípade 

schválenia odpredaja, na potrebu zakomponovať do zmluvných podmienok  povinnosť 

kupujúceho  zregulovať na vlastné náklady potok. 

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

Bod č. 15.) programu: Schválenie Dodatku č. 2/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Obce Olešná o  dani z nehnuteľností č. 10/2015 

Dňa 16.11.2017  bol   na web. stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce zverejnený 

návrh Dodatku č. 2/2017  k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z 

nehnuteľností č. 10/2015 k pripomienkovaniu. Ku dnešnému dňu rokovania neboli doručené 

žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu ako zo strany občanov, tak ani zo strany 

poslancov OZ.  Z tohto dôvodu  poslanci OZ následným uznesením č. 358/2017  schválili 

Dodatok č. 2/2017  k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 

10/2015 v predloženom znení.Hlasovanie poslancov k bodu: ZA: 8; PR: 0; ZDRŽ: 0; N:  1 

Doplnený bod programu. Návrh na zverejnenie VZN č. 7/2017 Obce Olešná o mieste a 

čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške 

mesačného príspevku za zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v 

základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná  ( ďalej len “VZN č. 7/2017”) 

V ďalšom bode programu bol predložený OZ návrh VZN č. 7/2017, ktorý spracovala  

na zverejnenie p. ekonómka obce.  § 5 “Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s 

činnosťou ŠKD”  bola navrhnutá v ods. 1 písm. a)  suma 8,00 €na mesiac za každé dieťa 

navštevujúce ŠKD, okrem detí uvedených v  nasledujúcom bode, t. j. v ods. 1 písm. b) tohto 

paragrafu.  Návrh VZN č. 7/2017 bude zverejnený  na úradnej tabuli obce ako aj na webovom 

sídle obce k pripomienkovaniu  a opätovne bude prerokovaný na najbližšom OZ.  Uznesením 

č. 359/2017 OZ schválilo na zverejnenie návrh VZN č. 7/2017 Obce Olešná o mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného 

príspevku za zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v 

školských zariadeniach obce Olešná, v predloženom znení.  

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

Doplnený bod programu: Komisia na vyhlásenie súťaže na realizáciu pamätníka 

padlým vojakom 1. a 2. sv. vojny 
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OZ uznesením č. 360/2017 schválilo Komisiu na vyhlásenie súťaže  na realizácu pamätníka 

padlým vojakom 1. a 2. sv. vojny, ktorí pochádzali z obce Olešná.  

Komisia bude v zložení:  

➢ Milan Ficek  

➢ Mgr. Ladislav Paštrnák  

➢ Mgr. Milan Mazúr – riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline  

➢ Ing. Anton Dočár  

➢ PhDr. Katarína Prengelová, PhD.  

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

Z dôvodu náročnosti a obsiahleho rozsahu  schváleného programu dnešného rokovania OZ, 

pristúpili poslanci  OZ k prijatiu uznesenia č. 361/2017, ktorým schválili  odročenie bodov 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23 a doplnených bodov:  

• Informácia k súdnemu sporu od právnej zástupkyne obce JUDr. V. Lehutovej 

doručená  pod č. j.: OcÚ-757/17/001 zo dňa 05.12.2017 

• Návrh na rozdelenie Sociálno-kultúrnej komisie  

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

Bod č. 25.) programu: Záver  

Následným uznesením č. 362/2017 OZ schválilo ukončenie rokovania Obecného 

zastupiteľstva v  Olešnej  v čase o 0:00 hod.  

Hlasovanie poslancovk bodu: ZA: 8;  PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 1 

Vyhotovením zápisnice z priebehu dnešného rokovania OZ bola poverená pracovníčka OcÚ:  

         Mgr. Eva Torčíková  

         Štefan  Cudrák 

         starosta obce  
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