
                                               Uznesenie   č. 2/2021  
 

z rokovania  OZ  Olšovany  dňa  16. 4. 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  prijalo nasledovné  uznesenie:  
 
Overovatelia :     Terézia Olšinárová, Ing. Radoslav Kolbai           
Návrhová komisia:  Terézia Olšinárová, Ing. Radoslav Kolbai    
Zapisovateľka:           Kišeľová Monika,  Uliková Eva     
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
Ing. Radoslav Kolbai, František Eperješi, Milan Falat,  Terézia Olšinárová, 
Ing. Karolína Staňová 
Ospravedlnení:  Ladislav Kišeľa, Marek  Dutko  
 
A/    OZ    b e r i e    n a    v e d o m i e   
 
1. Kontrola uznesenia OZ  Olšovany  z  ostatného rokovania ústne  starosta 

obce   z 2. 3. 2021  
2. Informácie starostu obce o činnosti samosprávy od ostatného rokovania 

OZ - ústne 
3. OZ berie na vedomie : 

Správu HK č. 1/2021 – nahlasovanie protispoločenskej činnosti  
4. Informáciu starostu obce  - dňa  16. 4. 2021 sa zúčastnili obhliadky 

terénu   na sťažnosť  občianky Jany Fekete  z 10. 4. 2021 - starosta 
a poslanci OZ.  
Starosta oboznámil s problematikou  sťažnosti  občianky Jana Fekete  vo 
veci riešenia  nízko uloženého domu  a z dôvodu  sadania pozemku sa 
dostáva voda  na pozemok  sťažovateľky.  
Časť   pozemku, kde je rigol na základe osobného dohovoru  16. 4. 2021  
prehĺbi obec  po obecnej parcele a v čase, keď  bude priaznivé počasie.  
Sťažovateľka  s 5 vlastníkmi  pri ceste  zabezpečia  vyčistenie  

5. Informáciu starostu obce o riešení  IBV v obci  
- Geodet v mesiaci máj 2021 sa zúčastní  stretnutia s  občanmi – 

vlastníkmi  vo veci výstavby IBV. 
- Zameranie bolo vykonané ešte v r. 2020  
- Posuny pozemkov v obci budú riešiť  tieto zamerania – najviac 

problémových pozemkov má obec.  
- Predbežný termín stretnutia  záujemcov 22. 5. 2021  

6. Žiadosť vlastníkov v záhradách na rozšírenie výstavby v obci  IBV 
Starosta informoval poslancov o tejto situácii, že je záujem na ďalšiu 
výstavbu, avšak  vlastníci musia  darovať časť svojich pozemkov na 
inžinierske siete – cesta.  
Obec na základe predbežných súhlasov  pri zmene Územného plánu obce by 
sa táto časť katastra obce   mohla realizovať výstavba  rodinných 
domov.  
 

7. Starosta informoval o  realizovaní  likvidácie veľkoobjemového odpadu     
 
4.  Starosta obce informoval o prijatí financií  z dotácia   z PPA   na   
    multifunkčné ihrisko bola prijatá a následne bol   uhradený   
    prekleňovací úver vo výške  68 000 €  
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B/  OZ  s c h v a ľ u j e    
 
1. 
Overovatelia :     Ing. Radoslav Kolbai, Terézia Olšinárová         
Návrhová komisia:  Ing. Radoslav Kolbai, Terézia Olšinárová         
Zapisovateľka:     Eva Ulíková,  Monika Kišeľová 
Hlasovanie:  
Za  :  5                   Zdržali sa:   0                 Proti :   0  
 
2.      
  Program: 

1. Stretnutie pri časti obce oddychová zóna “Kuča” 
2. Kontrola uznesenia 
3. Správa hlavného kontrolóra obce č. 1/2021 – nahlasovanie 

protispoločenskej činnosti  
4. Pozemky – IBV – sídlisko      
  
5. Rôzne, MAS – zaradenie obce 
6. Interpelácie poslancov, občanov  
7. Prijatie uznesenia  
8. Záver 

Hlasovanie:  
Za  :  5                   Zdržali sa:   0                 Proti :   0  
 
 
3.  Na základe návrhu starostu obce obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   
    obstaranie  4 fotopascí na zabezpečenie poriadku a ochrany majetku  
    v obci.   
 
Hlasovanie:  
Za  :  5                   Zdržali sa:   0                 Proti :   0  
 
 
5.  Starosta obce navrhol na prijatie  pracovníka – pomocné práce  
    na čistenie, kosenie verejných priestranstiev p. Duna Gabriel  
    z prostriedkov obce za minimálnu mzdu  počas letných mesiacov v r. 2021 
    Následne  obecné zastupiteľstvo schválilo výdavky  na mzdu z rozpočtu  
    obce Olšovany v r. 2021   
 
 
Hlasovanie:  
Za  :  6                   Zdržali sa:   0                 Proti :   0  
 
6.  Obec Olšovany súhlasí so zaradením do územia pôsobnosti MAS Olšava – 
    Torysa o.z. 
 
Hlasovanie :        
Za  :  6                   Zdržali sa:   0                 Proti :   0  
 
 
 
Overovatelia :   
               Ing. Radoslav Kolbai       ............................. 
 
               Terézia Olšinárová         .............................    
 
 
Olšovany  ,  16. 4. 2021                        František  Marcin                                                                            
                                                  starosta obce 


