
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oľke konaného dňa 16.02.2022  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomná: E .Pavlíková (ospravedlnená) 

Program: podľa návrhu uvedeného v pozvánke (je prílohou zápisnice) 

 

K bodu 1 

 Rokovanie otvoril a viedol starosta obce za účasti štyroch z piatich zvolených 
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. 

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

 Za zapisovateľa bol určený hlavný kontrolór, za overovateľov zápisnice M. Drozdová 
a Š.Hegedüs. 

 

K bodu 2 

 Uznesenia, ktorých plnenie by bolo potrebné k dnešnému dátumu hodnotiť, prijaté 
neboli. Na protest verejnosti, že na základe podnetov občanov mali byť vykonané opatrenia, 
starosta odpovedal, že sa o tom bude rokovať v bode 6. (Rôzne). 

K bodu 3 

 O výsledkoch kontroly HK uviedol: 

a) podľa  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok bol kontrolovaný priebeh  a výsledky 
inventarizácie majetku – výsledkom je návrh na vyradenie nepotrebného hnuteľného 
majetku a tento zoznam predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

b) Permanentne sleduje stav a vývoj celkovej sumy dlhu obce, oproti roku 2021 sa táto 
znížila o cca 9000,- eur a podiel CSDO zo skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka poklesol o vyše 10%. Do konca roka 2022 po 
splatení rozpočtovanej sumy istiny úveru sa tento podiel dostane pod zákonom 
o rozpočtových pravidlách stanovenú hranicu 50%. 
 

K bodu 4 

So správou o kontrolnej činnosti bol oboznámený každý z poslancov a bez pripomienok 
bola obecným zastupiteľstvom zobraná na vedomie. 

Správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

 



K bodu 5 

 
a) Starosta prečítal podnet p. Polčovej, ktorá žiadala opravu lávky ponad potok, ktorá 

tvorí prístup k ihrisku 
Starosta odpovedal, že oprava bude urobená hneď, ako bude vhodnejšie počasie 
vlastnými silami, pretože nie je technický ani materiálne náročné ( podnet je 
prílohou tejto zápisnice) 

b) K podnetu R. Nogu ( je taktiež priložený k zápisnice) starosta uviedol, že podávanie 
podnetov je jednoduchšie cez existujúcu schránku, ktorá zaručuje anonymitu. 
Poznamenal, že o žiadnych  represáliách voči kritikom, tvrdeniu o akýchsi 
mocenských bojoch označil za absurdné. 

 

 

K bodu 6 

 

a) Starosta informoval o oprave a umiestnení kontajnera na odpad, ktorého stav bol na 
predchádzajúcom zasadnutí OZ označený za nevyhovujúci 

b) Podľa vyjadrenia starostu sú výsledky rozboru pitnej vody sú zverejnené na web stránke 
a sú dostupné každému, kto o to požiada. 

c) Polčová – upozornila na zlomenú zastávku v Krivej Oľke 
Odpovedal starosta, že v najbližšom možnom čase sa zabezpečí opravu 
Polčová – žiadala vykonať terénne úpravy na zabránenie stekania vody zo svahu za 
areálom bývalého RD na cestu 
Starosta prisľúbil urobiť nápravu 

d) Noga a Tomko – žiadali odpustiť cintorínsky poplatok ako kompenzáciu za likvidáciu 
odpadu vlastnými silami, čím šetria financie obci. Súhlas s týmto návrhom nebol 
schválený, budú sa hľadať možnosti ( s poznámkou, že na brigády chodia všetci bez 
nároku na odmenu. 
Bol vyjadrený všeobecný súhlas na umiestnenie dvoch kontajnerov na odpad pred 
vchod na cintorín 

e) M. Cipka žiadal osadiť zábradlie pri potoku rodinného domu č.13 a č.11. 
Odpovedal starosta, že sa tým bude OcÚ zaoberať po dohode s povodím Hornádu 
a Bodrogu, pod ktorého správa potoka patrí. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7 

  

 Rokovanie OZ ukončil starosta obce o 16.30 hod.  

 

Zapísal: Ing. Jozef Amrich 

 

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

 

                                          Štefan Hegedüs                                       ........................................ 

 

 

 

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

                                                                                             Vladimír  Ščerba – starosta obce 

 

 

 

 

 

 


