
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 

 

z 26. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu v Oľšavke dňa 16. 6. 2018 

 

Prítomní: 

Starosta:   Jozef Klešč 

Poslanci:  Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš 

Zahradník 

Neprítomný :              Mgr. Mária Paločková 

Ostatní prítomní: Ing. Vladimír Vaščák 

Hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Vaščák 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Pitoňáková 

Neprítomní:   Mgr. Mária Paločková,  

Začiatok zasadnutia: 18.00 hod. 

Koniec zasadnutia: 19.00 hod. 

 

Návrh programu zasadnutia: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Návrhová komisia 

4) Kontrola uznesení 

5) Úprava rozpočtu 

6) Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  za rok2017 

7) Záverečný účet obce za rok 2017 

8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018 

9) Rôzne – Geometrický plán na miestne komunikácie 

10) Diskusia 



11) Uznesenia 

12) Záver 

 

 

 

1) Otvorenie 

Starosta obce Jozef Klešč otvoril a viedol 26. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,      na 

ktorom privítal hlavného kontrolóra a poslancov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia, 

zároveň navrhol doplniť do programu bod 7, Rôzne  a to  návrh na odpredaj pozemku VUC 

Košice, na ktorom je postavená cesta III. Triedy Oľšavka – Spišské Vlachy schválenie 

komunitného plánu obce,. Nákup brány pre požiarnu zbrojnicu a zlúčiť bod 6 s bodom 7 . 

Po tomto doplnení poslanci schválili následný program zasadnutia: 

Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Návrhová komisia a mandátová komisia 

4) Kontrola uznesení 

5) Úprava rozpočtu 

6) Záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za 

rok2017 

7) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018 

8) Rôzne – Geometrický plán na miestne komunikácie, Odpredaj pozemku parcela č. , 

Komunitný plán obce, brána pre požiarnu zbrojnícu.  

9) Diskusia 

10) Uznesenia 

11) Záver 

 

 

Too Hlasovanie o priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva: za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Luikáš Zahradník 

 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zasadnutia bola určená Mgr. Mária Pitoňáková. Za overovateľov zasadnutia 

boli určení Anna Bíleková a Jozef Solčani. 



  

3) Schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie 

Schválená návrhová  a mandatová komisia v zložení:  Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, 

Jozef Solčani 

Nesplnené – kamerový systém v obci 

 

4) Kontrola uznesení 

Starosta obce prečítal plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Nesplnené – kamerový systém v obci 

5) Úprava Rozpočtu za rok 2018 

Kapitálové výdavky – vo výške 2880 € na nákup zahradného traktora na kosenie, 

Výdavky na nákup brány na požiarnu zbrojnicu vo výške 1200 €, Kompostovisko úpravy 1000 

€,  

6) Záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 

účtu za rok 2017 

Kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák oboznámil obecné zastupiteľstvo so záverečným účtom 

obce za rok 2017 a „Stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Oľšavka za 

rok 2016“ so záverom: „Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je 

spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové 

hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo 

v roku 2016 prebytkové, možno konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne 

a hospodárne.“ 

Na základe tohto záveru kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák odporúčal obecnému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bez výhrad. 

Poslanci schválili záverečný účet obce bez výhrad. 

Hlasovanie o Záverečnom účte obce za rok 2016: za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

 

7) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018 

Kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák vykoná v 2. polroku 2018 túto kontrolnú činnosť: 

1) Kontrola náhodne vybratých bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na 

formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve 



a zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene niektorých zákonov, kontrola 

bezhotovostných a hotovostných finančných operácií za II. Q. 2018. 

2) Kontrola čerpania rozpočtu obce za I. polrok 2018. 

3) Kontrola dodržiavania zákona 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení neskorších 

právnych predpisov za I. polrok 2018. 

Hlasovanie o pláne kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2018:  

za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

 

8) Rôzne 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s vypracovaním geometrického plánu na 

miestne komunikácie, tam kde sú ešte nevyporiadane pozemky pod miestnymi komunikáciami. 

Hlasovanie o vypracovaní geometrického plánu na miestne komunikácie 

 za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

Starosta obce navrhol zakúpenie vchodovej brány do požiarnej zbrojnice, nakoľko súčasná je 

už veľmi opotrebovaná. 

Hlasovanie o nakupe brány na požiarnu zbrojnicu 

 za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

Starosta obce navrhol ponúknuť na  odpredaj VUC Košice parcelu na ktorej je postavená cesta 

III. Triedy, Oľšavka – Spišské Vlachy, nakoľko uvedený pozemok je vo vlastníctve obce. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku na ktorom je postavená cesta III. triedy Oľšavka – Spišské 

Vlachy 

 za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie komunitný plán obce. 

Hlasovanie o komunitnom pláne obce 

 za 4, proti 0, zdržal sa 0 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani, Lukáš Zahradník 

 

 

8) Diskusia 

Prebiehala priebežne ku každému bodu programu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OĽŠAVKE ZO DŇA 16.6.2018 



Na 26. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Oľšavke uskutočneného dňa 16.6 2018boli 

prijaté  tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 58/2018: k bodu Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje po doplnení návrhu programiu tento zmenený 

návrh programu zasadnutia. 

Uznesenie č. 59/2018:  k bodu Schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Mgr. Máriu Pitoňákovu a overovateľov 

zápisnice Annu Bílekovú a Jozefa Solčaniho. 

Uznesenie č. 60/2018: k bodu Schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Anna Bíleková, Lukáš 

Zahradník, Jozef Solčani 

Uznesenie č. 61/2018: k bodu Schválenie mandátovú komisiu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandatovu komisiu v zložení: Anna Bíleková, Lukáš 

Zahradník, Jozef Solčani 

Uznesenie č. 62/2018: k bodu zmeny rozpočtu za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu za rok 2018 

  Uznesenie č. 63/2018: k bodu Záverečný účet obce za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017. Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

5660 €. 

Uznesenie č.64/2018: k bodu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2018. 

Uznesenie č. 65/2018:  k bodu Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok následnej finančnej kontroly nedaňových 

príjmov za rok 2017. 

Uznesenie č. 66/2018: k bodu Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie geometrických plánov pod miestne 

komunikácie, tam, kde doposiaľ sú iný vlastníci ako obec 

Uznesenie č.67/2018 : k bodu Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom novej brány na vchod do požiarnej zbrojnice. 



Uznesenie č. 68/2017:k bodu Rôzne Ponúknutie parcely na odpredaj 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s ponúknutím  na odpredaj parcelu  tam  kde je postavená 

cesta III. triedy Oľšavka – Spišské Vlachy. V prípade záujmu o kúpu zo strany VUC následne 

zasadne OCÚ, kde budú posúdené podmienky predaja tejto parcely. 

Uznesenie č. 69/2017:k bodu Rôzne Komunitný plán obce 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán obce na roky 2018 až2022 

Hlasovanie o prijatých uzneseniach na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstvá zo dňa 

 16.6.2018: 

 Za4 poslanci 

 proti 0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

za: Anna Bíleková, Mgr. Mária Pitoňáková, Jozef Solčani,Lukáš Záhradník 

 

13) Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

V Oľšavke, dňa 28. 6. 2017 

 

 

 

Mgr. Mária Pitoňáková     Jozef Klešč 

      zapisovateľka                 starosta obce 

 

 

 

Anna Bíleková            Jozef Solčani 

 overovateľka         overovateľ 


