
 

 

OB E C   OĽ Š AVKA 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
ZÁPISNICA  

 

Z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 14.3.2022  v 
zasadačke Obecného úradu Oľšavka 
Prítomní: starosta:  Jozef Klešč 

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

Zapisovateľka: Daniela Kleščová zasadnutia o 18.00h, ukončenie zasadnutia o 19,35 
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. Schválenie preklenovacieho úveru 

7. Úprava rozpočtu pre rok 2022 

8. Rôzne – Správa o kontrolnej činnopsti pre rok 2021 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

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

Za: 5 poslancov -  Anna Bileková,Jozef Solčani , Andrea Staniská, Daniela 
Kleščová, Ladislav Jurík 
 Proti: 0 poslancov 
Zdržal: sa 0 poslancov 
Schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstvá 

2.Schválenie zapisovateľa a overovateľov 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa Daniela KLeščová  a za overovateľa 
zápisnice,  Joizef Solčani, Ladfislav Jurík. 
 Hlasovanie o schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za:5 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 -  Anna Bíleková Andrea Staniská, člen komisie Ladislav 
Jurík 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 



 

 

Za: 5 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

4. Voľba mandátovej komisie 
Schválenie mandátovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandátovej  
komisiu v zložení: :  predseda komisie -  Anna Bíleková Andrea Staniská, člen komisie 
Ladislav Jurík 
 Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 5 poslancov, Daniela Kleščová, Anna Bíleková ,  Andrea Staniská,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík 
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. Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 47910 Eur  
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie preklenovacieho úveru z Prima Banka 
Slovensko s úrokovou sadzbou 0,2% a poplatkom za spracovanie úveru vo výške 250 
Eur. Preklenovací úver bude slúžiť na pre financovania projektov a to Rekonštrukcia 
autobusovej zastávky v obci Oľšavka a Odvodňovací kanál v obci Oľšavka. Obidva 
projekty sú financované z Pôdohospodárske platobnej agentúry.  PPA uvoľní finančne 
prostriedky až po preplatení obidvoch faktúr a nakoľko obec nemá k dispozícii 
potrebnú výšku finančných prostriedkov tak to rieši týmto úverom. 
Uvedený úver sa nezapočítava k celkovej zadlženosti obce, pretože  slúži na pre 
financovanie projektov hradený z EU. 
Hlasovanie o schválení preklenovacieho úveru z Prima Banky Slovensko vo výške 
47 910 Eur.. 
Za: 5 poslancov, Daniela Kleščová, Anna Bíleková ,  Andrea Staniská,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

7. Úprava rozpočtu pre I polrok m2022 
Starosta obce navrhol poslancom schváliť úpravu rozpočtu pre I polrok 2022.. 
Poslanci schválili úpravu rozpočtu pre I polrok 2022.  
Za: 5 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

8.Rôzne – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 
Poslanci schválili správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Správu predkladá 

kontrolór obce Vladimír Vaščák.  
Hlasovanie o schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za:5 poslancov -  Anna Bíleková , Jozef Solčani,  Daniela Kleščová ,  Andrea 
Staniská. 



 

 

Proti: 0 poslancov,   
Zdržal: sa 0 poslancov 

 

9. Diskusia 
V diskusii poslanec Ladislav Jurík vyjadril nespokojnosť s umiestnením 
autobusovej zastávky oproti obecnému úradu za potokom s tým že ľudia budú 
musieť prechádzať cez most aby si mohli vojsť do autobusovej zastávky. Starosta 
obce vysvetlil poslancom že projekty sa môžu realizovať len na majetku obce 
a musia byť v súlade s inými predpismi a to zvlášť z PZ SR odbor dopravy. Zároveň 
poslancov oboznámil, že pred spracovaním projektov starosta obce prešiel 
s pracovníkom MAS Sľubica celú obec, kde spolu boli tieto projekty vytypované 
ako vhodné a tieto preplatí EU prostredníctvom PPA.  Starosta obce navrhoval aj 
iné možnosti ako cesta k rodinným domom č. 64 a 65 aspoň časť rekonštrukcie 
obecného úradu. Zo strany pracovníka MASD Sľubica sme boli informovaný že 
tieto projekty sa nedajú realizovať cez MASD Sľubica a to prvý z dôvodu, že 
výstavbu miestnych komunikácii takto ako je u nás k spomínaným rodinným 
domom nie je možný a PPA to nepreplatí a druhý že po ukončení projektu musí 
prebehnúť kolaudačné konanie a pri čiastočne rekonštrukcii to nie je možné. 
Zároveň starosta obce upozornil poslanca Ladislava Juríka, že projektové 
dokumentácie boli spracované ešte v roku 2018 v bývalom volebnom období 
a že v súčasnosti nie je možná zmena. Je iba možnosť pokračovať ďalej alebo 
odmietnuť finančné prostriedky a tým neurobiť plánované práce. 
Ďalej poslanec Ladislav Jurík vytknul starostovi obce, že sa v obci za jeho 
strasovania neurobilo nič. Starosta obce na najbližšie zastupiteľstvo spracuje 
zoznam akcii ktoré boli urobené počas jeho starostovia a to názov aj hodnota 
prevedenej práce po prípade nákup. Zároveň starosta obce poukázal nato, že 
obec ma malé podielové dane a to až o 2/3 a viac oproti malým okolitým  obciam 
a je pomerne ťažké finančné udržať a ešte doplácať na niektoré činnosti obce. 
Obec napr. doplatila z rozpočtu obce za zber a likvidáciu odpadu navyše oproti 
vybraným financiám, čo  pri prepočte na jedného obyvateľ vychádza navýšenie 
o cca 10 eur na osobu oproti doteraz určenou výškou poplatku. Zároveň obec 
doplatila zo svojho rozpočtu aj na obecný vodovod a to o cca 100% viac oproti 
platbám od obyvateľstva. Pri premietnutí do ceny by to robilo navýšenie ceny 
vody minimálne o 100 %  oproti doterajšej cene vody. Ďalej pri každom jednom 
projekte obec musí zaplatiť spoluúčasť minimálne vo výške 5 %  z ceny projektu. 
Napríklad u rekonštrukcii obecného úradu to bude cca 8 000 Eur z planovanej 
ceny rekonštrukcie. Naša obec v okrese Spišská Nová Ves patrí medzi tie obce, 
ktoré najmenej dostávajú podielové dane.  Najbližšie v našom okrese je obec 
Hincovce s 250 obyvateľmi a pre rok 2022 predpokladaná výška podielových daní 
je cca 144 087 Eur. Naša obec má 183 obyvateľovdostať pre rok 2022 vo výške 



 

 

48 069 Eur. Spomeniem napr. Slatvina 134330 Eur, Vojkovce 150890 a Granč-
Petrovce s ktorými nás zrovnával poslanec Ladislav Jurík je 337 939.Eur. 
Z toho asi každému kto len trochu uvažuje musí byť jasné, že naša obce sa 
v žiadnom prípade neožeň porovnávať s najbližšími obcami a aj tak starosta obce 
vyjadril presvedčenie, že nezaostávame nijak oproti spomínaným obciam. 

10. Uznesenie 
Na 16 riadnom zasadaní boli prijate nasledovné uznesenia. 

14. Záver 

Starosta sa poďakoval poslancom za konštruktívny prínos, návrhy a diskusné 
príspevky jednotlivých poslancov  počas zasadnutia obecného zastupiteľstvá 
a poďakoval sa poslancom za účasť.  
 
 
 
14.3.2022                                           
Zapísal: Daniela Kleščová 
 
 Overovateľa zápisnice:  Ladislav Jurík 
 
                                        Jozef Solčani  
 
 
 
                                                                  Jozef Klešč -  Starosta obce 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

 

               UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVÁ 
Na 16. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 14.3.2022 boli 
prijaté tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 129/2021 k bodu: Otvorenie – Schválenie programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstvá 
Za: 5 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík.. 
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.Schválenie úveru vo výške 47910 Eur od Prima banky Slovensko 

7.Úprava rozpočtu za I polrok 2022 

8.Rôzne- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.- 

9.Diskusia   

11.Úznhesenie 

12.Záver 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľ bola určená poslankyňa Daniela Kleščová a overovatelia zápisnice 

Jozef Solčani a Ladislav Jurík. 

Uznesenie č.130/2022 k bodu 3 Voľba návrhovej komisie  
Schválenie návrhovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v 
zložení:  predseda komisie -  Anna Bíleková Andrea Staniská, člen komisie Ladislav 
Jurík 
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 5 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 131/2022  k bodu 4. Voľba mandátovej komisie 
Schválenie mandátovej komisie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mandatovu komisiu 
v zložení:  predseda komisie - Anna Bíleková Andrea Staniská, člen komisie Ladislav 
Jurík,   
Hlasovanie o schválení návrhovej komisie a jej predsedu. 
Za: 5 poslancov, Andrea Staniská, Anna Bíleková , Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

 5.Kontrola uznesení 
Starosta obce prečítal plnenie Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.  

Uznesenie č. 132/2022 k bodu 6. Schválenie preklenovacieho 
úveru z Prima banky vo výške 47910 Eur.   



 

 

  Poslanci schválili preklenovací uver vo výške 47910 Eur. 
Hlasovanie o schválení preklenovacieho úveru 
Za: 5 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík.. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

Uznesenie č. 133/2022 bodu  7. Poslanci schválili úpravu rozpočtu 
pre prvý polrok 2022. 
Poslanci obecného zastupiteľstvá schválili úpravu rozpočtu pre prvý polrok 2022. 
Hlasovanie o schválení úpravy rozpočtu. 
Za: 5 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0    
Uznesenie č. 134/2022 k bodu 8 Správa o kontrolnej činnosti za rok 
2021. Poslanci  obecného zastupiteľstvá schválili správu o kontrolnej činnosti za rok 

2021 predloženú kontrolóm obce.  
 Hlasovanie o schválení VZN  o správy o kontrolnej činnosti za rok 2021.  
Za: 5 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík.. 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0   

K bodu 9   Diskusia. 
Poslanci diskutovali počas prejedávania bodov uznesenia  
Ďalej poslanec Ladislav Jurík predniesol nasledujúci diskusný príspevok. 

V diskusii poslanec Ladislav Jurík vyjadril nespokojnosť s umiestnením 
autobusovej zastávky oproti obecnému úradu za potokom s tým že ľudia budú 
musieť prechádzať cez most aby si mohli vojsť do autobusovej zastávky. Starosta 
obce vysvetlil poslancom že projekty sa môžu realizovať len na majetku obce 
a musia byť v súlade s inými predpismi a to zvlášť z PZ SR odbor dopravy. Zároveň 
poslancov oboznámil, že pred spracovaním projektov starosta obce prešiel 
s pracovníkom MAS Sľubica celú obec, kde spolu boli tieto projekty vytypované 
ako vhodné a tieto preplatí EU prostredníctvom PPA.  Starosta obce navrhoval aj 
iné možnosti ako cesta k rodinným domom č. 64 a 65 aspoň časť rekonštrukcie 
obecného úradu. Zo strany pracovníka MASD Sľubica sme boli informovaný že 
tieto projekty sa nedajú realizovať cez MASD Sľubica a to prvý z dôvodu, že 
výstavbu miestnych komunikácii takto ako je u nás k spomínaným rodinným 
domom nie je možný a PPA to nepreplatí a druhý že po ukončení projektu musí 
prebehnúť kolaudačné konanie a pri čiastočne rekonštrukcii to nie je možné. 
Zároveň starosta obce upozornil poslanca Ladislava Juríka, že projektové 
dokumentácie boli spracované ešte v roku 2018 v bývalom volebnom období 
a že v súčasnosti nie je možná zmena. Je iba možnosť pokračovať ďalej alebo 
odmietnuť finančné prostriedky a tým neurobiť plánované práce. 



 

 

Ďalej poslanec Ladislav Jurík vytknul starostovi obce, že sa v obci za jeho 
strasovania neurobilo nič.  
Starosta obce na najbližšie zastupiteľstvo spracuje zoznam akcii ktoré boli 
urobené počas jeho starostovia a to názov aj hodnota prevedenej práce po 
prípade nákup. Zároveň starosta obce poukázal nato, že obec ma malé podielové 
dane a to až o 2/3 a viac oproti malým okolitým  obciam a je pomerne ťažké 
finančné udržať a ešte doplácať na niektoré činnosti obce. Obec napr. doplatila 
z rozpočtu obce za zber a likvidáciu odpadu navyše oproti vybraným financiám, 
čo  pri prepočte na jedného obyvateľ vychádza navýšenie o cca 10 eur na osobu 
oproti doteraz určenou výškou poplatku. Zároveň obec doplatila zo svojho 
rozpočtu aj na obecný vodovod a to o cca 100% viac oproti platbám od 
obyvateľstva. Pri premietnutí do ceny by to robilo navýšenie ceny vody 
minimálne o 100 %  oproti doterajšej cene vody. Ďalej pri každom jednom 
projekte obec musí zaplatiť spoluúčasť minimálne vo výške 5 %  z ceny projektu. 
Napríklad u rekonštrukcii obecného úradu to bude cca 8 000 Eur z plánovanej 
ceny rekonštrukcie. Naša obec v okrese Spišská Nová Ves patrí medzi tie obce, 
ktoré najmenej dostávajú podielové dane.  Najbližšie v našom okrese je obec 
Hincovce s 250 obyvateľmi a pre rok 2022 predpokladaná výška podielových daní 
je cca 144 087 Eur. Naša obec má 183 obyvateľov dostať pre rok 2022 vo výške 
48 069 Eur. Spomeniem napr. Slatvina 134 330 Eur, Vojkovce 150 890 a Granč-
Petrovce s ktorými nás zrovnával poslanec Ladislav Jurík je 337 939.Eur. 
Z toho asi každému kto len trochu uvažuje musí byť jasné, že naša obce sa 
v žiadnom prípade neožeň porovnávať s najbližšími obcami a aj tak starosta obce 
vyjadril presvedčenie, že nezaostávame nijak oproti spomínaným obciam. 

10. Uznesenie 
Hlasovanie o prijatých uzneseniach na 16. riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstvá 
Hlasovanie o schválených uzneseniach. 
Za: 5 poslancov,, Anna Bíleková ,Andrea Staniská, Daniela Kleščová ,  Jozef Solčani, 
Ladislav Jurík 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  

 
 
14.3.2022    
                               
 Zapisovateľ: Daniela Kleščová  

 
                                                                        
                                                                                 Jozef Klešč -  Starosta obce 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


