
O B E C   O Ľ Š A V K A 

OBECNE ZASTUPITEĽSTVO 

ZÁPISNICA 

Z  15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 26.8.2016 v zasadačke 

Obecného úradu Oľšavka 

Prítomný: 

Starosta:      Jozef Klešč 

Poslanci:  Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák 

Zapisovateľka:  Mgr. Mária Paločková 

Neprítomný ospravedlnený:  Mgr. Mária Pitoňáková 

Začiatok zasadnutia o 17.00 h, ukončenie zasadnutia  o 19.45 h 

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie 

2 .Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesenia 

5. VZN 2/2016 o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

v katastrálnom území obce Oľšavka   

6. EKOVER prevádzkový poriadok  pohrebnej služby Ekover s.r.o. Spišské   Vlachy 

7. Správa o výsledku kontroly 

8. Zásady Obce Oľšavka o vybavovaní sťažnosti 

9. Rôzne:  

     - pôžička pre MAS Sľubica vo výške 0,70 Eur na obyvateľa 

     - zmena rozpočtu pre detské ihrisko 

     - čerpanie z rezervného fondu na nákup veľkoobjemového kontajnera  

     - schválenie povodňového plánu obce Oľšavka 

 

10. Diskusia 



11.Uznesenie 

12. Záver 

1. Otvorenie 

Starosta obce Jozef Klešč otvoril a viedol 15. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom 

privítal poslancov  a oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhovanými zmenami v programe 

zasadnutia a zároveň konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovani.  

     Hlasovanie o priebehu zasadnutia obecného zasadnutia zastupiteľstva ako aj navrhnutými 

zmenami v programe rokovania starostom obce Oľšavka 

Za:   Anna Bíleková,  Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

2.Schválenie zapisovateľa a overovateľov 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Mgr. Máriu Paločkovu a za overovateľa zápisnice 

Annu Bílekovu  a Jozefa  Solčaniho  

Hlasovanie o schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčani, Lukáš Záhradník   

3. Schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  

Anna Bíleková- predseda komisie,  Jozef Solčáni-člen komisie, Lukáš Záhradník- člen komisie  

Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčani, Lukáš Záhradník   

4. Kontrola uznesenia 

Starosta obce prečítal plnenie Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva a konštatoval nesplnenie 

uznesenia č.23/2016  

5. VZN 2/2016 o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

v katastrálnom území obce Oľšavka   

Starosta obce  informoval poslancov o nutnosti prijať nové VZN, ktoré je aj s pripomienkami od 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe zo dňa  4.8.2016. Zároveň konštatoval, že predmetné 

VZN č.  2/2016 o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v katastrálnom území obce Oľšavka  bolo riadne vyvesené na úradnej tabuli v obci a  zverejnené na 

web stránke  dňa  5.8.2016. 

Hlasovanie za prijatie VZN č. 2/2016 

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčani,  Lukáš Záhradník   



6.Prevádzkovy poriadok pohrebnej služby  EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy  

Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva  o nutnosti mať v obci pohrebnú službu, 

ktorá bude zabezpečovať pohrebné služby v obci a preto navrhol schváliť prevádzkový poriadok 

pohrebnej služby  a cenník na tieto služby.  

Hlasovanie za schválenie prevádzkového poriadku pohrebnej služby a cenník pohrebnej služby: 

Za   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

7. Obecné zastupiteľstvo schváľuje správu o výsledku kontroly 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje správu o kontrolnej činnosti prednesenú kontrolórom obce Ing. 

Vladimírom Vaščákom. 

Hlasovanie za schválenie správy o výsledku kontroly 

Za:  Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

8. Schvaľuje  zásady obce Oľšavka o vybavovaní sťažnosti 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady o vybavovaní sťažnosti obce Oľšavka 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia o  hlasovaní za schválenie zásad 

o vybavovaní sťažnosti obce Oľšavka 

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

9. Schválenie pôžičky pre MAS Sľubica 

Starosta obce informoval poslancov  o činnosti Miestnej akčnej skupiny , ktorej  členom je aj obec 

Oľšavka. Ide o partnerstvo zástupcov verejného  a súkromného sektora. Na pred financovanie 

nákladov za spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS  Sľubica  je potrebné aby členské obce 

združili finančné prostriedky  a to 0,69 € na obyvateľa.   Zo strany obce pôjde o pôžičku pre MAS 

Sľubica vo výške 138,-- €, ktorá bude po poukázaní schválenej dotácie  z PPA  vrátená obci. 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia o  hlasovaní za schválenie pôžičky: 

Za:  Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčani, Lukáš Záhradník   

10. Schválenie finančných prostriedkov  na doplnenie detského ihriska na nákup materiálu vo 

výške 500 Eur. 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia o  hlasovaní za schválenie finančných 

prostriedkov. 

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

 

 



11. Čerpanie z rezervného fondu na nákup veľkoobjemového kontajnera na komunálny odpad 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe použitia finančných prostriedkov za poplatok za 

komunálny odpad, ktoré môžu byť použite len na vývoz komunálneho odpadu a na kúpu nádob 

súvisiacich zo zberom odpadu, preto navrhuje kúpu veľkoobjemového  kontajnera.  

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia o  hlasovaní za schválenie finančných 

prostriedkov na nákup veľkoobjemového kontajnera vo výške 1500 Eur 

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

12.Schválenie povodňového plánu obce Oľšavka 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia o  hlasovaní za schválenie povodňového 

plánu obce 

Za:    Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčáni, Lukáš Záhradník   

13.Scválenie zrušenia uznesenia č. 23/2016 

Starosta obce informoval poslancov, že obec nechce predávať celú stodolu v Doline, ale iba materiál 

zo stodoly, a to tak, že prípadný záujemca predmetnú stodolu zbúra na vlastné náklady a za materiál, 

ktorý ostane po zbúraní zaplatí. Ponuka na predaj materiálu bude zverejnená na úradnej tabuli a web 

stránke. 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia o  hlasovaní za zrušenie uznesenia 

č.23/2016:  

Za:   Anna Bíleková, Mgr. Mária Paločková, Jozef Solčani, Lukáš Záhradník   

14. Diskusia 

Diskusia prebiehala ku každému bode programu 

15. Uznesenie 

 

Zapísal:  Mgr. Mária Paločková 

Overovatelia:     Jozef Solčani  

                              Anna Bíleková 

Na 15 zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli prijaté nasledujúce uznesenia: 

 

 

 



 

 

UZNESENIE  OBECNÉHO  ZATUPITEĽSTVA V OĽŠAVKE ZO DŇA 26.8.2016  

Uznesenie č. 26/2016     OTVORENIE 

Obecne zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje  návrh programu zasadnutia: 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov  

Uznesenie  č 27/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje    zapisovateľa Mgr. Máriu Paločkovú a overovateľov 

zápisnice Anna Bileková a Jozef Solčani 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov  

Uznesenie č. 28/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje    Návrhovú komisiu v zložení Jozef Solčáni predseda, 

členovia  Anna Bílekova, Lukáš Záhradník  

Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov  

Uznesenie č 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje    VZN 2/2016 o podmienkach  predaja výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Oľšavka   

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov  

Uznesenie č. 30/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje   prevádzkový poriadok a cenník pohrebnej služby EKOVER 

s.r.o. Spišské Vlachy. 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov  

Uznesenie č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje      správu o výsledku kontroly 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov  

Uznesenie č.32/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje     Zásady obce Oľšavka o vybavovaní sťažnosti   

Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov 

 



Uznesenie č. 33/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje   pôžičku pre MAS Sľubica vo výške 138,-- €. 

Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov    

Uznesenie č. 34/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 1 500,-- € na  nákup veľkoobjemového kontajnera na komunálny odpad. 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov    

Uznesenie č. 35/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje čerpanie bežných   finančných  prostriedkov na nákup 

podlahy a oplotenia „Prvé detské ihrisko“ vo výške 500,-- €.   

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov    

Uznesenie č. 36/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje   povodňový plán obce Oľšavka 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov    

Uznesenie č. 37/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje   zrušenie uznesenia č. 23/2016 zo dňa 24.6.2016 

Za: 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov    

Diskusia  

Poslanci diskutovali priebežne k jednotlivým bodom  uznesenia. 

Záver  

Starosta ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva a poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

V Oľšavke dňa 26.8.2016 

 

                                                                                                             Jozef Klešč – starosta obce 

Zapísal. Mgr. Mária Paločková 

Overovatelia.      Jozef Solčani 

                              Anna Bíleková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


