
 

 

OB E C   OĽ Š AVKA 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
ZÁPISNICA  

 

Z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 30.12.2021  
v zasadačke Obecného úradu Oľšavka 
Prítomní: starosta:  Jozef Klešč 

poslanci: , Anna Bíleková,  Jozef Solčani. Daniela Kleščová, Andrea 
staniska 

Zapisovateľka: Daniela Kleščová zasadnutia o 18.00h, ukončenie zasadnutia o 19,30 
hodine 
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: 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba mandátovej komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Správa audítora za rok 2020. 

7. Rozpočet na rok 2022 

8. VZN o poplatkoch a daniach na rok 202 

9. Zmluva o komunálnom odpade na rok 2022 

10. Zmluva  kybernetická bezpečnosť   

11. Úprava rozpočtu pre rok 2021 

12. Rôzne  -ô oznámenie o dotácii na ihrisko. 

13. Diskusia 

14. Uznesenie 

15. Záver 

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

Za: 4 poslancov -  Anna Bileková,Jozef Solčani , Andrea Staniská, Daniela 
Kleščová 
 Proti: 0 poslancov 
Zdržal: sa 0 poslancov 
Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstvá 
Starosta obce navrhol doplnenie programu o bod plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2022 
Poslanci schválili doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstvá 
o bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2022. 

Hlasovanie o doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstvá  
Za: 4 poslancov -  Anna Bileková,Jozef Solčani , Andrea Staniská, Daniela 
Kleščová 
 Proti: 0 poslancov 
Zdržal: sa 0 poslancov 

2.Schválenie zapisovateľa a overovateľov 



 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa Daniela KLeščová  a za overovateľa 
zápisnice,  Andrea Staniská , Anna Bíleková 
 Hlasovanie o schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

3.Voľba návrhovej komisie  
Schválenie návrhovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v 
zložení:  predseda komisie -  Andrea Staniská, člen komisie   Anna Bíleková,  člen 
komisie Jozef Solčani 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

4. Voľba mandátovej komisie 
Schválenie mandátovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandátovej  
komisiu v zložení:  predseda  Andrera Staniská  – člen komisie  Anna Bíleková,  ,  
Jozuef Solčani – člen komisie, 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Daniela Kleščová, Anna Bíleková ,  Andrea Staniská,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

5.Kontrola uznesení 
zastupiteľstva. 
Úlohy schválené Starosta obce prečítal plnenie Uznesenia z predchádzajúceho na 
predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstvá. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu z predchádzajúceho uznesenia  

6. Správa audítora za rok 2020 
Starosta obce prečítal správu audítora za rok 2020. Poslanci po vypočutí schválili 
správu audítora za rok 2020 bez pripomienok.  
Poslanci schválili správu audítora za rok 2020. 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

7. Rozpočet pre rok 2022 a s výhľadom do rok 2024. 
Bolo konštatované, že rozpočet obce pre rok 2022 až 2024 bol zverejnený 
minimálne 15 dní pred prejedaním v zmysle príslušného zákona. Starosta obce 
vysvetlil prečo je dochádza k sústavne strate na obecnom vodovode a tak je 
nutné dofinancovať to z rozpočtu obce. Nakoľko v roku 2021 ako aj 2022 obec 
musela dať zhotoviť hydrogeologický posudkom k vydaniu nového 
vodoprávneho povolenia ako aj dochádza  k pravidelnej výmene vodomerov. 
Tým obci nabehli na položku obecný vodovod naviac finančné prostriedky 
a preto obce musela doplatiť rozdiel medzi vybratými  financiami od občanov 
a skutočnosťou vykryť zo svoj rozpočtu. 



 

 

Po, vysvetlení poslanci schválili rozpočet pre rok 2022 s výhľadom pro roky 
2023 a 2024. 
Poslanci schválili rozpočet pre rok 2022 až rok 2024  
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

8.VZN o o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné 

Poslanci schválili VZN o  miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné pre rok 2022Starosta obce vysvetlil poslancom že vo 

VZN o daniach a poplatkoch nie je žiadna zmena oproti roku 2021 avšak je 

potrebné toto VZN preschváliť. 

Poslanci schválili VZN o  miestnych daniacho  miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné pre rok 2022 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0   

9. Zmluva o komunálnom odpade pre rok 2022 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstvá ročnú zmluvu 
o komunálnom odpade pre rok 2022. Upozornil na rapídne zvýšenie poplatkov 
za uloženie odpadu na skládku komunálneho odpadu , kde za určite druhy 
odpadov je zvýšenie cez 100 %. Zároveň vyzval poslancov aby v rámci svojej 
možnosti apelovali na občanov hlavne vo svojom okolí na dôsledné triedenie 
komunálneho odpadu.  
Poslanci schválili zmluvu na odvoz komunálneho odpadu s firmou Ekover Spišské 
Vlachy 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

10. Zmluva o kybernetickej bezpečnosti pre obecný úrad v Oľšavke. 
Starosta obce vysvetlil, že podľa zákona obec musí mať spracovanú 
dokumentáciu na kybernetickú bezpečnosť 
Obec dostala ponuku opd firmy, ktorá nam robi odborne spôsobilu osobu na 
ochranu osobných údajov za 15 eur mesačne na obdobie troch rokov. 
Poslôanci túto zmluvu schválili bez pripomienok. 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0   

10.Uprava rozpočtu pre rok 2021. 
Poslanci schválili úpravu rozpočtu presunom medzi jednotlivými položkami rozpočtu 
pre rok 2021.  
Hlasovanie o úpravy rozpočtu za rok 2021 



 

 

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

11. Rôzne – plán kontrolnej činnosti pre prvý polrok 2022  
Starosta obce predložil plán kontrolnej činnosti pre prvý polrok 2022. 
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti pre prvý polrok 2022 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0   
Starosta obce oboznámil poslancov, že VUC Košice poskytlo dotáciu na 
multifunkčné futbalovo hádzanárske ihrisko s prírodným trávnikom ktoré by sa 
malom realizovať medzi kanceláriou obecného úradu a stodolou na 

hospodárskom dvore. Diskusia 
12. Diskusia 
Diskusia prebiehala ku každému bodu samostatne. 

13. Uznesenie 
Na 15 riadnom zasadaní bolo prijate následné uznesenie 

14. 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.  
 
 
 
30.12.2021                                           
Zapísal: Daniela Kleščová 
 
 Overovateľa zápisnice:  Andrea Staniská 
                                       Anna Bíleková.   
 
 
 
                                                                  Jozef Klešč -  Starosta obce 
 
 
 
            
 
 
 
          



 

 

               UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVÁ 
Na 15. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 30.12.2022 
boli prijaté tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 115/2021 k bodu: Otvorenie – Schválenie programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstvá 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Program: 
1.Otvorenie 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3.Voľba návrhovej komisie 

4.Voľba mandátovej komisie 

5.Kontrola uznesení 

6.Správa audítora za rok 2020. 

7.Rozpočet na rok 2022 

8.VZN o poplatkoch a daniach na rok 202 

9.Zmluva o komunálnom odpade na rok 2022 

10.Zmluva  kybernetická bezpečnosť   

11.Úprava rozpočtu pre rok 2021 

12.Rôzne  -ô oznámenie o dotácii na ihrisko. 

13.Diskusia 

14.Uznesenie 

15áver 

Uznesenieč.116/2021 k bodu 1 Doplnenie programu do bodu 1 a to 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre prvý polrok 2022 v bode Rôzne 
Hlasovanie o doplnení programu k bodu 1  
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenieč.117/2021 k bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov 
na 15. zasadnuti obecného zastupiteľstvá. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa Daniela KLeščová  a za overovateľa 
zápisnice,   Andreu Staniskú , Anna Bíleková 
 Hlasovanie o schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Uznesenie č.118/2021 k bodu 3 Voľba návrhovej komisie  
Schválenie návrhovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v 
zložení:  predseda komisie -  Andreu Staniskú Jozef Solčani, člen komisie   Anna 
Bíleková,   
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 119/2021  k bodu 4. Voľba mandátovej komisie 



 

 

Schválenie mandátovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandatovu komisiu 
v zložení:  predseda komisie -  Andrea Staniská Jozef Solčani, člen komisie   Anna 
Bíleková,   
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 4 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 120/2021 k bodu 5.Kontrola uznesení 
Starosta obce prečítal plnenie Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
Úlohy schválené na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstvá sa presúvajú do 2- 
polroka 2021. .. 
Hlasovanie zastupiteľstva o zobratí uznesenia na vedomie. 
Za: 4 poslanci, Jozef Solčani, Daniela Kleščová, Andrea Staniská , Anna Bíleková  
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 121/2021 k bodu 6. Správa audítora za rok 2020.   
  Poslanci schválili správu audítora za rok 2020. 
Hlasovanie o schválení správy audítora za rok 2020 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 122/2021 bodu  7. Poslanci schválili rozpočet pre rok 
2022 až 2024. 
Poslanci obecného zastupiteľstvá schválili rozpočet pre rok 2022 až 2024 
Hlasovanie o schválení rozpočtu pre rok 2022 až 2024 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0    
Uznesenie č. 123/2021 k bodu 8 VZN o miestnych daniach a poplatku 
za komunálny odpad pre rok 2022. 
Poslanci  obecného zastupiteľstvá schválili  VZN o miestnych daniach a poplatkoch za 
komunálny odpad pre rok 2022 
Hlasovanie o schválení VZN  o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.  
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0   

Uznesenie č. 124/2021 k bodu 8  Skoršia účinnosť VZN po schválení 
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľšavke rozhodlo, že pre Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Oľšavka VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ustanoví skorší dátum jeho účinnosti, ako 15-tym 

dňom od vyvesenia, z dôvodu naliehavého verejného záujmu. Naliehavý verejný 

záujem pre Obec Oľšavka spočíva v tom, že sadzby miestneho poplatku a ďalšie 

obligatórne náležitosti súvisiace s miestnym poplatkom musí obec ustanoviť k 1. 

januáru. Ak by obec sadzby poplatku neustanovila, v nadchádzajúcom roku by 

sa vystavila porušeniu finančného hospodárenia obce, porušenia rozpočtu obce 

a porušovania ustanovení viacerých osobitných predpisov, vrátane osobitných 

predpisov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. 



 

 

Hlasovanie o schválení uznesenia k bodu 8/  o skoršej účinnosti pre VZN po 
schválení obecným zastupiteľstvom 
 Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0   

Uznesenie č. 125/2021 k bodu 9 Zmluva o komunálnom odpade 
Poslanci schválili zmluvu s Ekover Spišské Vlachy na odvoz a likvidáciu odpadov pre 
rok 2022 
Hlasovanie o schválení zmluvy na odvoz a likvidáciu odpadov pre rok 2022 
Za: 4 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 126/2021 k bodu 10 Zmluva o kybernetickej 
bezpečnosti. 
Poslanci schválili zmluvu o kybernetickej bezpečnosti pre obec Oľšavka 
Hlasovanie o schválení zmluvy o kybernetickej bezpečnosti pre obec Oľšavku. 
Za: 4 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 127/2021 k bodu 11  Úprava rozpočtu pre rok 2021 
Poslanci schválili zmenu rozpočtu presunom medzi jednotlivými položkami rozpočtu 
pre rok 2021.  
Hlasovanie o zmene rozpočtu za rok 2021 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 128/2021 k bodu 12  Schválenie kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra pre prvý polrok 2022  
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti pre prvý polrok 2022  
 Hlasovanie o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre prvý polrok 2022 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0  
Zdržalo sa:0  

Hlasovanie o prijatých uzneseniach na 15. riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstvá 
Za: 4 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

 
 
 
30.12.2021                                       
 Zapisovateľ: Daniela Kleščová  
                                                                        
                                                                                 Jozef Klešč -  Starosta obce 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


