
Starosta obce Olešná       

 

V Olešnej, dňa: 23.11.2020 

Poslancom Obecného zastupiteľstva Olešnej, zamestnancom obce, občanom obce Olešná 

P O Z V Á N K A 

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien 

z v o l  á v a  rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 

26.11.2020  o 15.30 hod. 

v  priestoroch budovy Obecného úradu Olešná  – zasadacia miestnosť 

Návrh programu:  

1.)   Zahájenie  rokovania 

2.)   Schválenie:      

a/  návrhovej  komisie 

b/  vymenovanie overovateľov zápisnice  a  vymenovanie zapisovateľky 

3.)   Schválenie návrhu programu  OZ  zo dňa 23.11.2020 

4.)   Kontrola prijatých uznesení  Obecného zastupiteľstva  zo  dňa  21.10.2020 

5.)   Správa z Finančnej komisie, Sociálnej komisie, Kultúrnej komisie, Športovej komisie,    

       Komisie verejného obstarávania,   Stavebnej komisie a životného prostredia, Obecnej  rady  

6.)   Rozpočtové opatrenie Obce Olešná č.  6/2020 

7.)   Návrh Rozpočtu  obce Olešná  na rok 2021,2022,2023 

8.)   Návrh Rozpočtu ZŠ s MŠ  Olešná  464 na rok 2021,2022,2023 

9.)   Rozpočtové opatrenia  č. 16 Základnej školy Olešná Polgrúň  doručené dňa 23.11.2020   pod č. j. OcÚ-947/2020 

10.)  Správa o výsledku finančnej kontroly č. 18112020 doručená dňa: 20.11.2020 pod č. j.: OcÚ-944/2020 

11.)  Stanovisko  hl. kontrolóra k nepodpísaným uzneseniam OZ Olešná  doručené  dňa 04.11.2020 pod č. j.: OcÚ-895/2020   

12.) Vyjadrenie pána starostu k doručenému stanovisku hl. kontrolóra k nepodpísaným uzneseniam OZ  

13.)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021  doručený dňa 09.11.2020 pod č. j.: OcÚ-

906/2020 

14.)  Žiadosť  ZŠ s MŠ Olešná 464  o dotáciu pre CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464  doručená dňa 11.11.2020 pod č. j.: OcÚ-

897/2020 

15.)  Žiadosť p. A. Laš, bytom Olešná o osadenie stĺpa na internetovú prípojku, doručená dňa 20.10.2020  pod  č. j.: OcÚ-

855/2020 

16.)  Odpredaj majetku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  v z. n. p. – p. M. 

Ficekovi a p. M. Fickovej, bytom Olešná  



17.) Prenájom  majetku  v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 9 písm. c) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. – p. G. 

Gregorová  - Gabika  Kaderníctvo  

18.)   Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Olešná a p. G. Gregorová – Gabika Kaderníctvo  

19.)  Prenájom  majetku  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v z. n. p. – 

Nechtový salón Stanka  

20.)  Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Olešná a p. S. Bytčanková – Nechtový salón  Stanka  

21.)  Prepočet výšky poplatku za TKO spracovaný zodpovednou pracovníčkou OcÚ Olešná 

22.)  Návrh  na  zverejnenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

23.)  Návrh  na zverejnenie VZN o DzN 

24.) Žiadosť Základnej školy Podvysoká 307  o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Olešná doručená dňa 20.11.2020 pod č. 

j.: OcÚ-945/2020 

25.)  Schválenie  Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

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

a v školských zariadeniach obce Olešná.  

26.) Žiadosť  Kovadlina s. r. o., Olešná 517 o predĺženie prenájmu nebytových priestorov, doručená dňa 16.11.2020 pod č. j.: 

OcÚ-928/2020 

27.)  Žiadosť  p. M. Ferenčák, bytom  Olešná doručená dňa 20.11.2020  pod č. j.: OcÚ-937/2020  

28.)  Rôzne – cenová ponuka – liata epoxidová podlaha  vstup OÚ Olešná č. 493, informácie zo stretnutia s p. P. Černekom 

bytom Martin 

29.)  Interpelácie poslancov  

30.)  Záver  

 

Štefan  Cudrák 
starosta obce 

 

 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. Poslancovi OZ umožniť potrebné pracovné 
voľno s náhradou mzdy. 


