
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oľke konaného dňa 27.11.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa návrhu uvedeného v pozvánke 

 

K bodu 1 

 Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce, ktorý  konštatoval, že na zasadnutí sú 
prítomní 4 poslanci z piatich zvolených a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach. 

 Pripomenul, že tak ako je uvedené v pozvánke platia pre tieto zasadnutie prísne 
protiepidemiologické opatrenia, najmä vylúčenie verejnosti z kapacitných dôvodov, rozostupy 
najmenej 2 m, používanie rúšok a dezinfekcia rúk. 

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

 Za zapisovateľku bola určená Eva Pavliková, za overovateľov zápisnice boli určení : I. 
Drozd a M. Drozdová. 

 

K bodu 2 

  Starosta uviedol, že požadovaný výrub stromov na cintoríne bol zrealizovaný. 

 

K bodu 3 

- p. Pavlíková sa dotazovala na poskytnutie výpomoci p. Andrejcovej, bolo dohodnuté, 
že sa jej poskytne 100,- eur aj na materiál. 

 

K bodu 4 

 Hlavný kontrolór informoval o kontrole prípravy a zostavovania návrhu rozpočtu na rok 
2021. Položky sú reálne, kompletné stanovisko bude podložené pri prerokovaní rozpočtu 
v ďalšom bode. 

Predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na I polrok 2021 (je v prílohe zápisnice), ku 
ktorému neboli pripomienky a Obecné zastupiteľstvo prijalo toto: 

 

 

 

  



Uznesenie č.1/11-2020 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2021. 

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

 

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

                  podpis starostu 

 

K bodu 5 

 

 Hlavný kontrolór predložil svoje odborné stanovisko ( je v prílohe), v ktorom odporučil 
Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. 

Zároveň charakterizoval náplň jednotlivých položiek. Kde prízvukoval, že je veľká 
nejasnosť v najvýznamnejšej položke príjmovej časti v podielových daniach. 

Preto bude nutné sledovať ich výšku každý mesiac a upraviť rozpočet v priebehu roka 
rozpočtovým opatreniami. 

K predloženému návrhu neboli žiadne návrhy ani námietky. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto: 

Uznesenie č.2/11-2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

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

 

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

                  podpis starostu 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

 

a) Starosta predložil návrh na uplatnenie petičného práva voči vedeniu PSK s požiadavkou 
na opravu cesty medzi obcami: Repejov-Oľka, Oľka – Radvaň nad Laborcom. 
Prečítal text petície, s ktorým sa poslanci stotožnili na návrh starostu bol zvolený tento 
petičný výbor: 
 
Vladimír Ščerba – predseda 
Peter Cipka – člen 
Marta Drozdová – člen, poverený zastupovaním 
 
Došlo k všeobecnej zhode, aby sa podpisovanie petičných hárkov ukončilo do 
15.12.2020. 

b) Starosta informoval o postupe výstavby bytového domu a prideľovania nájomných 
bytov. Informoval aj o príprave výstavby ďalšieho bytového domu. 

c) Starosta bol požiadaný, aby upozornil obyvateľov bytovky na udržiavanie čistoty 
a poriadku. 

 

K bodu 7 

                   

 Rokovanie  ukončil starosta obce o 16.44 hod.  

  

 

Zapísala Eva Pavliková 

 

 

Overovatelia:    Ivan Drozd    ........................................ 

Marta Drozdová   ........................................ 

 

 

     Vladimír Ščerba 

     starosta obce: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


