
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oľke konaného dňa 13.05.2022  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa návrhu uvedeného v pozvánke 

 

K bodu 1 

 Rokovanie otvoril a viedol starosta obce.  Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 
štyria z piatich zvolených poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach. 

Program rokovania, ktorý bol navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých 
prítomných poslancov. 

 Za zapisovateľku bola určená Eva Pavliková, za overovateľov zápisnice Marta 
Drozdová a Ivan Drozd. 

 

K bodu 2 

 Plnenie uznesení OZ vyhodnotil starosta nasledovne: 

- lávka pri ihrisku je opravená 
- kontajner na odpad je opravený 
- autobusová zastávka v Krivej Oľke poškodená je odstránená, nahradená bude novou 

včítane cestovného poriadku 
- na osadenie zábradlia popri potoku bol po predchádzajúcom telefonickom rozhovore 

s p. Kupom požiadaný Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. povodie Bodrogu. 
 

K bodu 3 

 Hlavný kontrolór uviedol, že podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 bol 
kontrolovaný záverečný účet obce na rok 2021 a vývoj celkovej sumy dlhu obce. Výsledkom 
kontroly je odborné stanovisko k návrhu ZÚO za rok 2021 a návrh opatrení na zníženie 
celkovej sumy dlhu. 

K predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok (bol zverejnený na 15 dní) 
neboli vznesené pripomienky a OZ prijalo toto 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.1/5-2022 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

Hlasovanie:            Za: 4                     Proti: 0                    Zdržali sa: 0 

 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                      podpis starostu  

K bodu 4 

Pred schvaľovaním ZÚO za rok 2021 predložil HK odborné stanovisko (je prílohou tejto 
zápisnice), ktoré obsahuje hodnotenie rozpočtového hospodárenia za uplynulý rok a odporučil 
rozpočtové hospodárenie za rok 2021 schváliť: 

Obecné zastupiteľstvo bez ďalšej rozpravy prijalo toto 

Uznesenie č.2/5-2022 

Celoročné hospodárenie za rok 2021 sa schvaľuje bez výhrad. 

 

Hlasovanie:            Za: 4                     Proti: 0                    Zdržali sa: 0 

 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                      podpis starostu  

K bodu 5 

Od tohto bodu prítomný aj Marián Pavlík. 

 Starosta predložil návrh na odpredaj pozemkov pre p. Tomka p. Gavuliča, nakoľko k 
zámeru zverejnenému podľa zákona o majetku obci neboli výhrady. Obecné zastupiteľstvo 
prijalo bez rozpravy toto 

Uznesenie č.3/5-2022  

Schvaľuje odpredaj 

- pozemku p.č. 553/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 123 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č.34810668-97/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko – Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1692/1,  reg.  EKN, druh pozemku vodná 
plocha o výmere  260 m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673 

- pozemku p.č. 553/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 130 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 34810668-97/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko –Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1731/1 reg.  EKN, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 412  m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673 



- pozemku p.č.1731/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2 k.ú. Nižná Oľka 
zapísaného na LV č. 673 

do výlučného vlastníctva Romanovi Tomkovi, Oľka č.100 za kúpnu cenu vo výške 1,30 
eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetné pozemky sú 
prístupovou cestou k zastavanému pozemku budúceho nadobúdateľa, ktorý ich dlhodobo 
užíva, stará sa o nich a zveľaďuje ich. 

 

 

 

Hlasovanie:            Za: 3                     Proti: 0                    Zdržali sa: 2 (Pavlík, Drozdová) 

 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                      podpis starostu  

 

Uznesenie č.3/5-2022  

Schvaľuje  odpredaj 

- pozemku p.č.551/1, druh pozemku  záhrada o výmere 160 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 34810668-163/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko – Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1692/1 reg.  EKN, druh pozemku vodná 
plocha o výmere 260 m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673. 

- pozemku p.č.551/1, druh pozemku  záhrada o výmere 121 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 34810668-163/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko – Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1731/1 reg.  EKN, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 412 m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673. 

 do výlučného vlastníctva Jaroslava Gavuliča, Humenné, Laborecká 60 za kúpnu cenu vo výške 
1,30 eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetné pozemky 
sú prístupovou cestou k zastavanému pozemku budúceho nadobúdateľa, ktorý ich dlhodobo 
užíva, stará sa o nich a zveľaďuje ich. 

 

Hlasovanie:            Za: 3                     Proti: 0                    Zdržali sa: 2 (Pavlík, Drozdová) 

 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                      podpis starostu  

  

Uznesenia boli prijaté zákonom stanovenou trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 



K bodu 6 

M. Cipka (občan Oľky) vzniesol výhrady k plateniu za obedy, starosta vysvetlil, že tento spôsob 
je zákonom stanovený. 

 

K bodu 7 

 

a) Starosta predložil žiadosti p. Ufnárovej o pripojenie na obecný vodovod a o prenájom 
pozemku p.č. č.456(227/16) a parcely č.654 (1738/1, 44/34,227/14). 

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi žiadosti o pripojenie na obecný vodovod vyhovieť 
a žiadosť o prenájom pozemku bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí po špecifikácií 
podmienok nájmu. 

b) Starosta uviedol, že Obecné zastupiteľstvo je povinné stanoviť rozsah výkonu funkcie 
starostu a počet poslancov Obecného zastupiteľstva 90 dní, resp. 65 dní pred konaním 
volieb, ktoré budú 29.10.2022. 
Navrhol ponechať súčasný stav a Obecné zastupiteľstvo bez ďalšej rozpravy prijalo toto 
uznesenie: 

Uznesenie č.5/5-2022 

 Obecné zastupiteľstvo  v zmysle § 11 ods.4 písm. i Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. určuje plný rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce funkčné 
obdobie. 

Hlasovanie:            Za: 5                     Proti: 0                    Zdržali sa: 0 

 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                      podpis starostu  

Uznesenie č. 6/5-2022 

 Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 ods. 3 Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
miestnej samosprávy v z.n.p. určuje 5 poslancov Obecného zastupiteľstva v Oľke na 
nasledujúce volebné obdobie. 

Hlasovanie:            Za: 3                     Proti: 0                    Zdržali sa: 2 (Pavlík, Drozdová) 

 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                     podpis starostu  

 

 

 



c) Prebehla rozprava k oploteniu cintorína, definitívny návrh riešenia prijatý nebol 
d) Starosta uviedol, že je zabezpečená oprava kontajnera na cintoríne 
e) M. Drozdová upozornila na poškodené dvierka na rozvádzači pri Dome smútku 
f) Na návrh starostu Obecné zastupiteľstvo potvrdilo vo všeobecnej zhode konania osláv 

Deň rodiny 29.05.2022 
g) Dňa 18.05.2022 sa uskutoční brigáda pri pomníku 
h) Starosta sa vzdal zvýšenia platu o 20% ,ktoré mu bolo rozhodnutím obecného 

zastupiteľstva priznané v zmysle § 4, ods. 2 Zák. č. 253/1994 Z.z. k 01.04.2022. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo toto rozhodnutie na vedomie. Na mzdovej učtárni bude 
táto zmena zrealizovaná s účinnosťou od 01.04.2022. 

 

K bodu 8 

  

 Rokovanie OZ ukončil starosta obce o 16.25 hod.  

 

Zapísala: Eva Pavliková 

 

Overovatelia                         Marta  Drozdová                                  ........................................ 

 

                                           Ivan Drozd                                       ........................................ 

 

 

 

................................................... 

                                                                                            Vladimír  Ščerba – starosta obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


