
 

 

OB E C   OĽ Š AVKA 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

ZÁPISNICA  
 

Z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 
13.4..2021 v zasadačke Obecného úradu Oľšavka 
Prítomní: starosta:  Jozef Klešč 

poslanci: Ladislav Jurik, Anna Bíleková, Andrea  Staniská, 
Kleščová Daniela.  

Zapisovateľka: Andrea Staniská 
Začiatok zasadnutia o 18.00h, ukončenie zasadnutia o 20,00h 
Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva a oboznámil ich 
s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstvá. Zároveň 
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovaní. 
Návrh programu zasadnutia: 
1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Voľba mandátovej komisie  
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2020   
7.Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 
8. Úprava rozpočtu pre rok 2021 
9. Rozšírenie kamerového systému v obci o bývalé JRD a pre domom číslo 4 
10. Oprava a rozšírenie obecného rozhlasu  
11. Eternit na budove kravín a stodoly likvidácia 
12. IBV v obci extravilán pod lesom 
13.Rôzne – nákup kompostovateľných vedier a kompostovanie kuchynského 
odpadu v obci. Nákup kontajnera na odpad na cintoríne. Pneumatiky v obci, 
kompostéry prte domácnosť. Nákup informačných tabuli vonkajších. 
14. Obecný vodovod informácia prístupová cesta k prameňom 
15. Diskusia 
16. Uznesenie 
17. Záver  
 
 
 



 

 

1. Hlasovanie o programu zasadnutia 
Hlasovanie o programu zasadnutia obecného zasadnutia zastupiteľstva 

Za: 4 poslancov -  Anna Bileková, Daniela Kleščová, Ladislav Jurík,  
Andrea Staniská.  
Proti: 0 poslancov 
Zdržal: sa 0 poslancov 
Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstvá 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Voľba mandátovej komisie  
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2020   
7.Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 
8. Úprava rozpočtu pre rok 2021 
9. Rozšírenie kamerového systému v obci o bývalé JRD a pre domom číslo 4 
10. Oprava a rozšírenie obecného rozhlasu  
11. Eternit na budove kravín a stodoly likvidácia 
12. IBV v obci extravilán pod lesom 
13.Rôzne – nákup kompostovateľných vedier a kompostovanie kuchynského 
odpadu v obci. Nákup kontajnera na odpad na cintoríne. Pneumatiky v obci, 
kompostéry prte domácnosť. Nákup informačných tabuli vonkajších. 
14. Obecný vodovod informácia prístupová cesta k prameňom 
15. Diskusia 
16. Uznesenie 
17. Záver  
2.Schválenie zapisovateľa a overovateľov 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za apisovateľa Andrea Staniská  a za 
overovateľa zápisnice,  Ladislav Jurík , Anna Bíleková  
 Hlasovanie o schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za:4 poslancov -  Anna Bíleková , Jozef Solčani,  Andrea Staniská 
,  Daniela Kleščová . 
Proti: 0 poslancov,   
Zdržal: sa 0 poslancov 

3.Voľba návrhovej komisie  

Schválenie návrhovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Anna Bíleková – predseda komisie,  Daniela Kleščová 
– člen komisie, ,  Ladislav Jurík  člen komisie, 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Ladislav Jurík, Anna Bíleková , Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 



 

 

Zdržalo sa:0  

4. Voľba mandátovej komisie 
Schválenie mandátovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
mandátovej  komisiu v zložení: ,  Ladislav Jurík - predseda a Daniela 
Kleščová  – člen komisie a Anna Bíleková  – člen komisie, 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Daniela Kleščová, Anna Bíleková ,  Ladislav Jurík  
Andrea Staniská,  
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  
5.Kontrola uznesení 
Starosta obce prečítal plnenie Uznesenia z predchádzajúceho 
zastupiteľstva. 
Úlohy schválené na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstvá boli 
splnené.  

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2020     
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce. 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková, Andrea Staniská, Daniela Kleščová, 
Ladislav Jurík   
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 

 Poslanci obecného zastuzpiteľstvá schválili plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2021 
 Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 

8. Úprava rozpočtu pre rok 2021  

Poslanci schválili zmenu rozpočtu presunom medzi jednotlivými 
položkami rozpočtu pre rok 2021.  
Hlasovanie o zmene rozpočtu za rok 2020 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

9. Rozšírenie kamerového systému v obci o bývalé JRD a pre 
domom číslo 4 



 

 

Starosta obce predniesol požiadavku na schválenie finančných 
prostriedkov na rozšírenie kamerového systému v obci a to o kameru 
umiestnenú na bývalé JRD a pred dom č.4.  
Poslannci podporili rozšírenie kamerového systému z dôvodu lepšej 
bezpečnosti v obci ako aj identifikáciu občanov vyhadzujúcich komunálny 
odpad a pneumatiky   do priestorov bývalého JRD.  

10. Oprava a rozšírenie obecného rozhlasu. 
Starosta informoval poslancov na nefungujúci verejný rozhlas ako aj na 
nedostatočné pokrytie verejného rozhlasu v obci. 
Poslankyňa Daniela Kleščová upozornilana nedostatočné pokrytie 
verejným rozhlasom na priestory  pred číslom domu 37 a okolie, pred 
číslom domu 65 a okolie ako aj pred číslom domu 45 a okolie. Starosta 
obce informoval, že pre nedostatok finančných prostriedkov sa rozšírenie 
bude prevádzať postupne.  
Poslanci napokon schválili zmenu rozpočtu na rozšírenie rozhlasu.  
Hlasovanie o zmene rozpočtu na  rozšírenie obecného rozhlasu 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

11. Eternit na budove kravín a stodoly likvidácia 
Starosta obce informoval poslancov o nutnosti likvidácie eternitu na stodole na 
bývalom JRD vo vlastníctve obce ako aj na kravíne a tak vytvoriť podmienky na 
využitie stodoly ako multifunkčného ihriska a zbúraním kravína na vytvorenie 
parciel na IBV. 
Nakoľko ale tohto roku by mala byť vyhlásená výzva na likvidáciu eternitu  
poslanci rozhodli o presun tohto bodu programu na budúce zastupiteľstvo. 
Hlasovanie o likvidácii eternitu na obecných budovách a to stodoly 
a kravína. 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

12. IBV v obci extravilán pod lesom 
Starosta obce informoval o záujem občana na výstavbu ibv na parcelách pod 
lesom za záhradami. Poslanci ale zámer výstavby IBV v tejto lokalite zamietli a to 
z dôvodov, že obec nevie zabezpečiť pitnú vody, obec nevie zabezpečiť 
prístupovú cestu a nevie zabezpečiť ani následnú údržby prístupovej 
komunikácie  pre pomerne veľké stúpanie a obec nevlastní žiadne mechanizmy 



 

 

či úž na bežnú letnú alebo zimnú údržbu ako aj obec má rozostavané tri lokality 
na IBV a otvoriť ďalšiu lokalitu na IBV úž finančné nevie pokryť. 
Všetci poslanci obecného zastupiteľstva odporučili starostovi obce pri 
prípadnému stavebnému konaniu dať nesúhlasné stanovisko obce. Zároveň 
schválili finančné prostriedky na výstavbu mostíka pod lesom od domu popisne 
číslo 45. 
Hlasovanie o IBV v obci v extraviláne pod lesom 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

13.Rôzne–nákup kompostovateľných vedier 
na kompostovanie kuchynského odpadu v obci. Nákup 
kontajnera na odpad na cintoríne., kompostéry prte 
domácnosť. Nákup informačných tabuli vonkajších. 
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenie vedra pre 
kompostovanie domácnosti v kuchyni ako aj k tomu sáčky, ktoré sa 
v kompostéry rozložia. Zakúpením týchto vedier sa pomôže domácnostiam 
lepšie zhromažďovať a kompostovať odpad z kuchyne. Ďalej informoval 
o potrebe zakúpenie kontajnera na komunálny odpad na cintorín. Terajší si obec 
prenajíma od  Ekover. s.r.o. Poslanci Staniská a Kleščová poukázali na neestetické 
informačné tabule v obci  navrhli zakúpenie novej informačnej tabuli vo veľkosti 
aby pokryla požiadavky obce na zverejnenie  materiálov. 
Poslanci schválili nákup vedier, sáčkov, kontajnera, ako aj novej informačnej 
tabuli. 
Hlasovanie v bode 13.  rôzne 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

14. Obecný vodovod informácia prístupová cesta 
k prameňom 
Starosta obce informoval poslancov na v podstate neexistujúcu cestu na obecné 
pramene ako aj obecnému vodojemu. Požiadal poslancov o schválenie 
finančných prostriedkov na zhotovenie časti cesty k obecnému vodojemu a to 
cez  uličku medzi domoc č,3 a domom č.4. Zároveň informoval o nutnosti 
sprístupnenie prameňov obecného vodovodu kde je potrebné prerovnať 
a upraviť mechanizmom túto prístupovú cestu.  



 

 

Poslanci poukázali na dlhodobo stojaci kombajn ktorý zamedzuje prechádzaniu 
vozidiel k obecným prameňom  a poverili starostu obce upozorniť listom majiteľa 
kombajnu. Zároveň vyzvali predsedu komisie na ochranu verejného poriadku 
zvolať komisiu priamo na mieste za účasti majiteľa kombajnu. V prípade 
nedoriešenia problému riešiť tento problém v súčinnosti polície a niektorej     
z právnych  kancelárii a náklady za vynaloženie previesť cestou správneho 
konania na zodpovednú osobu. Poslanci poukázali aj na pravidelné znečisťovanie 
miestnych komunikácii a taktiež odporučili to riešiť v súčinnosti políciou SR.   
Hlasovanie v bode 14.  rôzne 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

15. Diskusia 
Diskusia prebiehala priamo pri každom bode. 

16. Uznesenie 
Na 12 riadnom zasadaní bolo prijate následné uznesenie 

17. Záver 

Starosta sa poďakoval poslancom za konštruktívny prínos, návrhy a diskusné 
príspevky jednotlivých poslancov na počas zasadnutia obecného zastupiteľstvá 
a poďakoval sa poslancom za účasť.  
 
 
 
 
 
13.04.2021  Jozef Klešč -  Starosta obce 
 
 
Zapísal: Andrea Staniská  
Overovateľa zápisnice:  Anna Bíleková, Ladislav Jurík.                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVÁ 
Na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 
14.12.2020 boli prijaté tieto uznesenia: 
Uznesenie č. 84/2021 k bodu: Otvorenie – návrh programu zasadnutia 
OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia 
Za: Za: 4 poslanci , Jozef Solčani Andrea Staniská, Ladislav Jurik , Daniela 
Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0 
Uznesenieč.85/2021 k bodu2 Schválenie zapisovateľa 
a overovateľov 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Andreu Stanisku  a za 
overovateľa zápisnice, Ladislav Jurík , Anna Bíleková   
 Za: 4 poslanci - Ladislav Jurík Andrea Staniská,  , Daniela Kleščová, Anna 
Bíleková 

Proti: 0 poslancov,   
Zdržal: sa 0 poslancov 

Uznesenie č.86/2021 k bodu 3 Voľba návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Anna 
Bíleková – predseda komisie,  Daniela Kleščová – člen komisie, ,  Ladislav 
Jurík  člen komisie, 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Ladislav Jurík, Anna Bíleková , Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Uznesenie č. 87/2021  k bodu 4. Voľba mandátovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandátovej  komisiu v zložení: ,  
Ladislav Jurík - predseda a Daniela Kleščová  – člen komisie a Anna 
Bíleková  – člen komisie, 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Daniela Kleščová, Anna Bíleková ,  Ladislav Jurík  
Andrea Staniská,  
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  
Uznesenie č. 88/2021 k bodu 5.Kontrola uznesení 
Starosta obce prečítal plnenie Uznesenia z predchádzajúceho 
zastupiteľstva,  ktoré boli splnené. 
Hlasovanie zastupiteľstva o zobratí uznesenia na vedomie. 
Za: 4 poslanci, Jozef Solčani Andrea Staniská, Ladislav Jurik , Daniela 
Kleščová  
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  



 

 

Uznesenie č. 89/2021 k bodu 6. 6. Správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za r.2020     
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce. 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková, Andrea Staniská, Daniela Kleščová, 
Ladislav Jurík   
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 90/2021 bodu  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti 
na 1. polrok 2021. 
 Poslanci obecného zastuzpiteľstvá schválili plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2021 
 Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 

Zdržalo sa:0  
Uznesenie č. 91/2021 k bodu 8 Úprava rozpočtu pre rok 2021 
Poslanci schválili zmenu rozpočtu presunom medzi jednotlivými 
položkami rozpočtu pre rok 2021.  
Hlasovanie o zmene rozpočtu za rok 2020 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 91/2021 
Poslanci schválili rozšírenie kamerového systému v obci o bývalé JRD a pre 
domom číslo 4. 
Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 

Uznesenie č. 92/2021 k bodu 9 10. Oprava a rozšírenie obecného 
rozhlasu. 
Poslanci schválili opravu a rozšírenie obecného rozhlasu k domu č. 65,m k domu 
číslo 45 a k domu číslo 37. 
Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 



 

 

 

Uznesenie č. 93/2021 k bodu10 11. Eternit na budove kravín 
a stodoly likvidácia. 
Poslanci schválili presunutie tohto bodu na budúce rokovanie. 
Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 

Uznesenie č. 94/2021 k bodu 12. IBV v obci extravilán pod 
lesom  

Poslanci neschválili lokalitu pod lesom pre IBVna JRD a odporučili 
starostovi obce v prípade stavebného konania za obec vyjadriť 
nesúhlasné stanovisko. 
Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 

Uznesenie č. 95/2021 k bodu 13.Rôzne 
Poslanci schválili nákup vedier pre kompostovanie odpadu v domácnosti 
a kontajnera  na cintorín ako aj nádobu na zber malých bateriek. 
Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 

Uznesenie č. 96/2021 k bodu 13.Rôzne 
Poslanci schválili nákup informačnej tabuli  pre obec. 
Za: 4 poslanci:  Anna Bíleková , Ladislav Jurík, Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 

Proti: 0 
Zdržalo sa:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hlasovanie o prijatých uzneseniach na 10 zasadnutí 
obecného zastupiteľstvá 

Hlasovanie o prijatých uzneseniach 

Za: 4 poslancov, , Anna Bíleková , Ladislav Jurík,  Andrea Staniská, ,  
Daniela Kleščová 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  
 
13.04.2021                                 Jozef Klešč -  Starosta obce 
 
 Zapisovateľ: Andrea Staniská 
 
Overovatelia: overovateľa zápisnice,        Daniela Kleščová,  
                                                                  Anna Bíleková  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


