
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 27. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu v Oľšavke dňa 31.7.2018 

 

Prítomní: 

Starosta:   Jozef Klešč 

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

Zahradník 

Neprítomný :              Mgr. Mária Paločková 

Zapisovateľka: Lukáš Zahradník 

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) Voľba návrhovej á mandátovej komisie komisia 

4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie programu obecného zastupiteľstvá 

6) Kontrola uznesení 

7) Vytvorenie volebných okrskov pre komunálne voľby 2018 – 2022 

8) Schválenie počtu poslancov obecného  zastupiteľstvá pre volebné obdobie 2018 – 2022 

9) Určenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 

10) Rôzne  projekty PRV 7. 2., oznámenie o dotácii na verejné osvetlenie, kamerový systém 

informácia, bleskozvod realizácia, oprava obecného úradu 

miestne komunikácie 



11) Diskusia 

12) Uznesenia 

13Úprava rozpočtu  

14) Záver 

1) Otvorenie 

Starosta obce Jozef Klešč otvoril a viedol 27. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,      na 

ktorom privítal poslancov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Po tomto doplnení poslanci schválili následný program zasadnutia: 

Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Voľba návrhovej á mandátovej komisie komisia 

4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie programu obecného zastupiteľstvá 

6) Kontrola uznesení 

7) Vytvorenie volebných okrskov pre komunálne voľby 2018 – 2022 

8) Schválenie počtu poslancov obecného  zastupiteľstvá pre volebné obdobie 2018 – 2022 

9) Určenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 

10) Rôzne  projekty PRV 7. 2., oznámenie o dotácii na verejné osvetlenie, kamerový systém 

informácia, bleskozvod realizácia, oprava obecného úradu 

miestne komunikácie 

11) Diskusia 

12) Uznesenia 

13) Záver 

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

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

 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zasadnutia bol určený Lukáš Zahradník. 

 Za overovateľov zasadnutia boli určení Anna Bíleková a Mgr. Mária Pitoňáková . 

  

3) Schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie 

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

Jozef Solčani 



 

4) Návrh programu zasadnutia: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Voľba návrhovej á mandátovej komisie komisia 

4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie programu obecného zastupiteľstvá 

6) Kontrola uznesení 

7) Vytvorenie volebných okrskov pre komunálne voľby 2018 – 2022 

8) Schválenie počtu poslancov obecného  zastupiteľstvá pre volebné obdobie 2018 – 2022 

9) Určenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 

8) Rôzne  projekty PRV 7. 2., oznámenie o dotácii na verejné osvetlenie, kamerový systém 

informácia, bleskozvod realizácia, oprava obecného úradu 

miestne komunikácie 

10) Diskusia 

11) Uznesenia 

12) Záver 

5)Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Voľba návrhovej á mandátovej komisie komisia 

4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie programu obecného zastupiteľstvá 

6) Kontrola uznesení 

7) Vytvorenie volebných okrskov pre komunálne voľby 2018 – 2022 

8) Schválenie počtu poslancov obecného  zastupiteľstvá pre volebné obdobie 2018 – 2022 

9) Určenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 

10) Rôzne  projekty PRV 7. 2., oznámenie o dotácii na verejné osvetlenie, kamerový systém 

informácia, bleskozvod realizácia, oprava obecného úradu 

miestne komunikácie 

11) Diskusia 

12) Uznesenia 

13) Záver 



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

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

 

6)Kontrola uznesení 

Starosta obce prečítal plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Nesplnené –  nezrealizovaný kamerový systém v obci 

7) Schválenie počtu okrskov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schválilo pre komunálne voľby  2018 – 2022  jeden okrsk 

a jeden volebný obvod 

Hlasovanie o počtu volebných okrskov a volebných obvodov 

: za 4, proti 0, zdržal sa 0 

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

 

8) Schválenie  počtu poslancov obecného zastupiteľstvá pre volebné obdobie 2018 - 2022 

Poslanci na návrh starostu obce schválili pre volebné obdobie 2018 – 2022 5 poslancov 

obecného zastupiteľstvá. 

Hlasovanie o počte poslancov do obecného zastupiteľstvá pre volebne obdobie 2018 – 2022 

za 4, proti 0, zdržal sa 0 

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

 

9) Určenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 

Na schválenie úväzku starostu obce  pre volebné obdobie 2018 – 2022 boli navrhnuté dva 

návrhy 

Prvý návrh podala poslankyňa obecného zastupiteľstvá Mgr. Mária Pitoňáková a navrhla 

schváliť úväzok  vo výške 30% 

Druhý návrh podal starosta obce a to aby úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 

2022 bol vo výške 50%vo výške 50 % 

Hlasovanie o úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 vo výške 30% úväzku 

starostu 

Za 1 poslanec, proti 0, zdržalo sa 3 poslanci  

Za  Mgr. Mária Pitoňáková 

Hlasovanie o úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 vo výške 50% úväzku 

starostu 



Za 3 poslanec, proti 0, zdržalo sa 1poslanec  

Za druhý návrh podaný starostom obce hlasovali za 3 poslanci a to Lukáš Zahradník, Anna 

Bileková, Jozef Solščanii  

10 

10) Rôzne 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s poskytnutím dotácie na modernizáciu 

verejného osvetlenia, oboznámil poslancov s vypracovaním projektovej dokumentácii v rámci 

výzvy PRV 7.2. ako aj nutnosť zhotovenia bleskozvodu na obecnom úrade. Pretože sa jedná 

o kapitálové výdavky, starosta obce navrhol presun finančných prostriedkov z rezervného 

fondu do kapitálových výdavkov vo výške 4000 € čo by malo pokryť spoluúčasť na dotáciách 

ako aj na pokrytie zhotovenia bleskozvodu. 

Hlasovanie o presunu finančných prostriedkov z rezervného fondu do kapitálových 

výdavkov 

Za 4 poslanci, zdržal s a 0 poslancov, proti 0 poslancov 

Za návrh hlasovali, Mgr. Mária Pitoňáková, Anna Bileková, Lukáš Zahradník, Jozef 

Solčani 

11) Diskusia 

Diskusia prebiehala priebežne ku každému bodu  

12. Poslanci schválili na záver unesení  

Hlasovanie za uznesenie  za 4 poslanci, zdržalo sa 0 poslancov, proti 0 poslancov 

Za uznesenie Lukáš Zahradník, Jozef Solčani, Mgr. Mária Pitoňáková, Anna Bileková 

13) Záver 

Starosta obce poďakoval poslanconm za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstvá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OĽŠAVKE ZO DŇA 31.7.2018 

Na 27. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Oľšavke uskutočneného dňa 31.7.2018 

boli prijaté  tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 70/2018: k bodu Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje po doplnení návrhu programu tento zmenený návrh 

programu zasadnutia. 

Uznesenie č. 71/2018:  k bodu Schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Lukáš Zahradník a overovateľov zápisnice 

Annu Bilkovú a Jozefa Solčaniho. 

Uznesenie č. 72/2018: k bodu Schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Anna Bíleková, Mgr. Mária 

Pitoňáková, Jozef Solčani 

Uznesenie č. 73/2018: k bodu Schválenie mandátovú komisiu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Anna Bíleková, Mgr. Mária 

Pitoňáková, Jozef Solčani 

Uznesenie č. 74/2018: k bodu Vytvorenie okrskov pre voľby do Ocu a starostu obce pre 

rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre komunálne voľby2018 v obci Oľšavka  jeden volebný  

okrsok a jeden volebný obvod  

Uznesenie č. 75/2018: k bodu  Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstvá 

v Oľšavke pre volebné obdobie 2018 - 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schvaľuje päť poslancov obecného zastupiteľstvá pre volebné 

obdobie 2018 – 2022.. 

Uznesenie č.76/2018: k bodu Úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2018 - 2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok starostu obce Oľšavka pre volebné obdobie 2018 – 

2022 vo výške 50% 

Uznesenie č. 77/2018:  k bodu Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu do 

kapitálových výdavkov vo výške 4000 € na pokrytie spolufinancovania a financovania účasti 

na projektov kamerový systém, verejné osvetlenie, bleskozvod na Ocú 

Hlasovanie o prijatých uzneseniach na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstvá zo dňa 

 31.7.2018 

 Za4 poslanci proti 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov 



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

 

14) Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

V Oľšavke, dňa 31.7.2018 

 

Lukáš Zahradník                                                         Jozef Klešč 

      zapisovateľ                 starosta obce 

 

 

 

Anna Bíleková            Jozef Solčani 

 overovateľka         overovateľ 


