
O B E C   O Ľ Š A V K A 

O B E C N É   Z A S T U P I T E Ľ S T V O 

 

Z Á P I S N I C A 

 

zo 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu v Oľšavke dňa28.12.2018 

Prítomní: 

Starosta:   Jozef Klešč 

Poslanci:  Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, 

Andrea Staniska  

Ostatní prítomní:   - 

Hlavný kontrolór:   - 

Zapisovateľka: Daniela Kleščová  

Začiatok zasadnutia: 17,00 hod. 

Koniec zasadnutia: 19.00 hod. 

 

Návrh programu zasadnutia: 

Program: 

 1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Zmluva Ekover – ročná 

6. Zmluva na dodávku elektrickej energie Magna Energia Piešťany 

7. Rozpočet na rok 2019 

8. Viacročný rozpočet na roky 2016 až 2021 

9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

10.Rozpočtové,úpravy pre rok 2018 

11.Rôzne 

12.Diskusia 



13. Uznesenie 

14. Záver  

Starosta obce Jozef Klešč otvoril a viedol 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na 

ktorom privítal poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstvá 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Zmluva Ekover – ročná 

6. Zmluva na dodávku elektrickej energie Magna Energia Piešťany 

7. Rozpočet na rok 2019 

8. Viacročný rozpočet na roky 2016 až 2021 

9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

10.Rozpočtové úpravy pre rok 2018 

11.Rôzne- schválenie financií na občerstvenie, privítanie nového roka, Zámer opravy bývalej 

kancelárie na družstva a  zriadenie WC vo vstupe do obecného úradu. 

12.Diskusia 

13. Uznesenie 

14. Záver  

Hlasovanie o priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva: za53, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, , Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniska  

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov 

Za zapisovateľku zasadnutia bola určená Daniela Kleščová  

 Za overovateľov zasadnutia boli určení Jozef Solčani, Andrea Staniska  

3) Voľba návrhovej komisie a mandatovej komisie  

Do návrhovej komisie boli zvolený . Anna Bíleková, Andrea Staniska 

Hlasovanie o  voľbe návrhovej komisie obecného zastupiteľstva: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

4) Kontrola uznesení 

Starosta obce oboznámil s plnením uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Ocu 

5) Schválenie   Ročnej zmluvy na odvoz komunálnych odpadov a iných odpadov z obci 

pre rok 2019  



Hlasovanie o schválení Ročnej Zmluvy na vývoz komunálnych a iných odpadov z obce 

Oľšavka pre rok 2019: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

6. Zmluva na dodávku  elektrickej energie  pre obec na roky 2018 až 2020 

Starosta obce informoval občanov o verejnom obstarávaní na dodávku elektrickej energia od 

spoločnosti Magna Energia na  obdobie 1.1.2019 do 31.12.2020. Uvedená spoločnosť vyhrala 

verejné obstaravanie na dodávku elektrickej energie. 

Hlasovanie o schválení j Zmluvy na dodávku elektrickej energie zo spoločnosťou Magna 

Energia Piešťanyza obdobie 1.1.2019 až 31.12.2020: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

7.Schválenie rozpočtu obce pre rok 2019 

Starosta obce predložil na hlasovanie návrh rozpočtu pre rok 2019. 

Návrhová komisia skonštatovala, že návrh rozpočtu môže byť schválený na zastupiteľstve, 

nakoľko tento rozpočet bol zverejnený 15 dní pred schválením na obecnej tabuli obce, ako aj 

na WEB stránke obce. 

Hlasovanie o schválení Rozpočtu obce pre rok 2019: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

8.Schválenie viacročného rozpočtu obce pre roky  2016 -2021 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie viacročného rozpočtu obce pre 

roky 2016 – 2021. 

Návrhová komisia skonštatovala, že návrh viacročného rozpočtu môže byť schválený na 

zastupiteľstve, nakoľko tento rozpočet bol zverejnený 15 dní pred schválením na obecnej tabuli 

obce, ako aj na WEB stránke obce. 

Hlasovanie o schválení viacročného rozpočtu obce pre rok 2019: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

9.Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 12. polrok 2019  

Kontrolor obce predložil obecnému zastupiteľstvu  na schválenie plán kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2019. 

Návrhová komisia skonštatovala, že návrh planu kontrolnej činnosti mna prvý polrok 2019 

môže byť schválený na zastupiteľstve, nakoľko tento návrh plánu kontrolnej činnosti bol 

zverejnený 15 dní pred schválením na obecnej tabuli obce, ako aj na WEB stránke obce. 

Hlasovanie o schválení plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019: za 5, proti 0, zdržal 

sa 0 

10.Scválenie rozpočtových úprav pre rok 2018. 

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie rozpočtových úprav pre rok 2018, ktoré boli 

predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie.  

Hlasovanie o schválení rozpočtových úprav pre rok 2018: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

11. Rôzne 



V bode rôzne bolo navrhnuté schválenie finančných prostriedkov na   privítanie nového roka 

s občanmi obce Oľšavka vo výške 200 €. 

Hlasovanie o schválení finančných prostriedkov vo výške 200€ na nákup občerstvenia 

a pyrotechniky na privítanie nového roku 2019 s občanmi obce Oľšavka: za 5, proti 0, 

zdržal sa 0 

12.Diskusia 

Diskusia prebiehala priebežne ku každému bodu  

13 . Hlasovanie o prijatých uzneseniach na zasadnutí obecného zastupiteľstvá : 

  za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov 

Starosta obce poďakoval  poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstvá 

 

 

 

V Oľšavke, dňa 29.12.2018 

 

 Daniela Kleščová        Jozef Klešč 

      zapisovateľka                 starosta obce 

 

 

Andrea Staniska            Jozef Solčani 

 overovateľka            overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na  2. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstvá 

Na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Oľšavke uskutočneného dňa 28. 12.  2018 

boli prijaté tieto uznesenia: 

Berie na vedomie informáciu o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie.  

Berie na vedomie zámer postupne opravovať budovu kancelárie na bývalom družstve v rámci 

možnosti s ohľadom na finančné prostriedky ako aj  zriadenie WC pri vstupe do obecného 

úradu.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018 

Uznesenie č. 7/2018: k bodu 1 Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Zmluva Ekover – ročná 

6. Zmluva na dodávku elektrickej energie Magna Energia Piešťany 

7. Rozpočet na rok 2019 

8. Viacročný rozpočet na roky 2016 až 2021 

9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

10.Rozpočtové úpravy pre rok 2018 

11.Rôzne- schválenie financií na občerstvenie, privítanie nového roka, Oprava bývalej 

kancelárie na družstve, Zriadenie WC vo vstupe do obecného úradu. 

12.Diskusia 

13. Uznesenie 

14. Záver  

Hlasovanie o programe 2. zasadnutia obecnéhom zastupiteľstvá:  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

 

Uznesenie č. 8/2018: k bodu  3 Voľba návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

  Anna Bíleková, Andrea Staniská, Jozef Solčani  



Hlasovanie o voľbe návrhovej komisie :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

 

 

Uznesenie č. 9/2018: k bodu  3 Voľba mandatovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: 

  Anna Bíleková, Andrea Staniská, Jozef Solčani  

Hlasovanie o voľbe mandatovej komisie :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

Uznesenie č. 10/2018: k bodu  5. Ročná zmluva Ekover 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ročnú zmluvu na vývoz komunálneho a odpadu a iných 

odpadov ako aj činnosti so spoločnosťou Ekover Spišské Vlachy: 

  Hlasovanie o ročnej zmluve s Ekover Spišské Vlachy :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

Uznesenie č. 11/2018: k bodu  6. Zmluva na dodávku elektrickej energie so spoločnosťou 

Magna Energia Piešťany 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na dodávku elelektrickej energegie pre obec so 

spoločnosťou Magna Energia Piešťany na obdobie dvoch rokov t,j. od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Hlasovanie o  zmluve so spoločnosťou Magna Energia Piešťany :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Uznesenie č. 12/2018: k bodu  7Rozpočet obce pre rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce pre rok 2019, ktorý predložil starosta obce 

a ktorý bol vyvesený 15 dní pred schválením na úradnej tabuli obce, ako aj na WEB stránke 

obce bez zmeny 

Hlasovanie o rozpočte obce na rok 2019 :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

Uznesenie č. 13/2018: k bodu  8  Viacročný rozpočet obce pre rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje viacročný rozpočet obce na roky 2016 - 2021, ktorý 

predložil starosta obce a ktorý bol vyvesený 15 dní pred schválením na úradnej tabuli obce, ako 

aj na WEB stránke obce bez zmeny. 



Hlasovanie o viacročnom rozpočte obce na rok 2019 :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

 

Uznesenie č.14/2018: k bodu 9 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019: 

Hlasovanie o schvalenie plánu kontrolnej činnosti. :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

Uznesenie č.15/2018: k bodu  10 Rozpočtové úpravy pre rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené rozpočtové úpravy za rok 2018: 

Hlasovanie o Rozpočtových úpravách pre rok 2018 :  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

Uznesenie č.16/2018: k bodu  11 Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov na občerstvenie 

k príležitosti  privítania  nového roka 2019 s občanmi obci a na ohňostroj vo výške 200 €. 

Hlasovanie o použití finančných prostriedkov:  

za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

Na 2 riadnom zasadaní obecného zastupiteľstvá v Oľšavke bolo hlasovanie o prijatých 

uzneseniach:  

Hlasovanie o prijatých uzneseniach: za 5, proti 0, zdržal sa: 0 

Za hlasovali :Anna Bíleková, Ladislav Jurík, Daniela Kleščová, Jozef Solčani, Andrea Staniská 

 

 

V Oľšavke, dňa 28.12.2018 

 

                                         Jozef Klešč 

                                                                                              Starosta obce 


