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 Zápisnica  
 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 7. februára 2019 o 17. hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    
 ______________________________________________________________________ 

 

 

 Prítomní:   

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

 -   Poslanci OcZ – Vladimír Kosturský, PaedDr. Ľudmila Ivančová, Ing. Jozef Giba, Michal Potoma, 
Radoslav Jakub 

  

 Neprítomní poslanci OZ:     0 

 Ďalší prítomní:    0 

 

 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce 
7. Návrh investičných a neinvestičných aktivít obce na rok 2019 a prognózy na roky 2020 až 2022 
8. Vyhodnotenie akcií  „Silvester 2018“ a „Ples Nižnoolšavčanov 2019“ 
9. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2019 až máj 2019 
10. Záver 
 

 

K bodu č.1 -  Otvorenie zasadnutia určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie 
návrhovej komisie  

 
Rokovanie OZ  otvoril Ing. Igor Madzin, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a 

informoval o doručenom programe rokovania.  
Starosta obce  konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 5  a OZ je uznášania schopné. 
Starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani  poslankyňu  OcZ  p.  Ivančovú a  za overovateľov 
zápisnice pána poslanca OcZ p. Gibu a pána poslanca OcZ Jakuba.  Zároveň navrhol do návrhovej 
komisie poslancov OcZ pána poslanca Kosturského  – predseda návrhovej komisie a pána poslanca OcZ 
Potomu – člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
 

Uznesenie č. III/2019/01 
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Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 

A. Berie na vedomie:  

1. Doručený program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa 
7. februára 2019, 

2. že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice p. PaedDr. Ľudmilu Ivančovú a za overovateľov 
zápisnice  pána poslanca OcZ Ing. Jozefa Gibu a pána poslanca OcZ Radoslava Jakuba.  

  
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Vladimír Kosturský  - predseda návrhovej komisie  

     a  p. Michal Potoma – člen návrhovej komisie. 
   
 

C. Konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní 
všetci  piati poslanci  OcZ. 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

K bodu č.2  Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia OcZ 
 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov OZ na prípadné zmeny programu. Poslanec p. Giba 
navrhol doplniť program zasadnutia o bod Rôzne pričom navrhol tento doplnený bod prerokovať ako 
bod č. 10 a bod Záver prečíslovať na 11.  
 

Uznesenie č. III/2019/02 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní : 
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A. Berie na vedomie : 
 
1. Doručený program 3. zasadnutia OcZ, 
2. Doplnenie programu 3. zasadnutia OcZ o bod Rôzne. 

 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
K bodu č.3  Schválenie  programu zasadnutia OcZ 
 

Vzhľadom k tomu, že poslanci OcZ vzali v bode 2 návrh zmeny resp. doplnenie programu 3. 
zasadnutia OcZ na vedomie, starosta obce zahájil  hlasovanie o programe zasadnutia vrátane 
navrhnutých zmien. 

Uznesenie č. III/2019/03 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 
 

A. Schvaľuje:  

program III. Zasadnutia  OcZ vrátane doplnenia nasledovne:  

 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce 
7. Návrh investičných a neinvestičných aktivít obce na rok 2019 a prognózy na roky 2020 až 2022 
8. Vyhodnotenie akcií  „Silvester 2018“ a „Ples Nižnoolšavčanov 2019“ 
9. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2019 až máj 2019 
10. Rôzne 
11. Záver 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

 K bodu  č.4 – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ a kontrola úloh 

 
Starosta informoval o plnení prijatých uznesení z II. zasadnutia OcZ.  
 

Uznesenie č. III/2019/04 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
 
A: Berie na vedomie : 
1. informácie starostu obce o plnení Uznesení z II. zasadnutia.  
 
 
B: Konštatuje  
1. že prijaté Uznesenia z II. zastupiteľstva sú splnené alebo sú plnené.  
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č.5 - Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

  

 Od posledného zasadnutia OcZ boli doručené dve podania.  

 Prvé podanie je od  fyzickej osoby Martina Novického,   ktorý žiada o finančnú podporu svojho 
syna Olivera Novického, hráča STK Lokomotíva Košice.  

 Obec nerátala s poskytovaním nenávratných dotácií,  ale pripravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie ( ďalej len VZN), čím prerokovanie žiadosti odložila na obdobie  po nadobudnutí 
účinnosti VZN o poskytovaní dotácií obce Nižná Olšava.  

 Druhé podanie zaslala spoločnosť Creative Business studio, ktorá oznámila ukončenie 
poskytovania webových služieb pre obce/webová stránka obce/, medzi ktorými je aj obec Nižná 
Olšava, do 31. 5. 2019. 

 

Uznesenie č. III/2019/05 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
 
A.  Odložilo  

1. prerokovanie žiadosti Martina Novického na obdobie  po nadobudnutí účinnosti VZN 
o poskytovaní dotácií obce Nižná Olšava.   

 

B. Doporučuje  

1. starostovi obce a poslancom OcZ pripraviť návrh VzN o poskytovaní dotácií v pôsobnosti obce 
Nižná Olšava do najbližšieho zasadnutia 25. apríla 2019,  

2. starostovi obce a poslancom OcZ zistiť potencionálnych poskytovateľov a tvorcov webových 
stránok do najbližšieho zasadnutia 25. apríla 2019.  

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č.6 – Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce   

 
Starosta obce informoval o prebiehajúcich projektov a aktivitách obce, čo sa týka projektov cez 

UPSVaR, environmentálnych projektov a podklady pre akčný plán pre zasadnutie Vlády SR.  
 

Uznesenie č. III/2019/06 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní:  

 
A. Berie na vedomie:  
 
1.  informácie starostu o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce. 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.7 – Návrh investičných a neinvestičných aktivít obce na rok 2019 a prognózy na roky 
2020 až 2022 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava navrhuje pre obdobie 2019-2022 realizáciu týchto 
investičných a neinvestičných aktivít: 

1. vybudovanie chodníka od mosta pri dome č. 10 po dom č. 3 na začiatku obce, 

2. zriadiť z budovy na trávnatom ihrisku moderné kultúrno-spoločenské centrum pre 
mladých   (fitnescentrum, klub),  

3. budovanie a rozširovanie kanalizácie obce Nižná Olšava, 

4. v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom hľadať možnosti rekonštrukcie 
potoka Olšavka,  

5. rekonštrukcia strechy ZŠ spojená s umiestnením solárnych panelov,  

6. vyriešiť zamokrenie a oplotenie cintorína, 

7. ochrana súkromného majetku občanov obce pred zrážkovou a povrchovou vodou v hornej 
časti obce,  

8. rekonštrukcia Domu nádeje a jeho okolia,  

9. vytvoriť oddychovú zónu pri 11 bytovej jednotke, 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 7 z 10 

 
Zápisnica  z III. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 7.februára 2019 

 

   

10. riešiť bytovú otázku sociálne slabších rodín,  

11. údržba odtokového kanála od domu č. 5 po dom č. 11, 

12. rekonštrukcia a  technické zhodnotenie  verejných budov v majetku obce,  

13. revitalizácia parku obce.  

 

Uznesenie č. III/2019/07 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
 
A.  schvaľuje:  investičné a neinvestičné akcie na roky 2019-2022 nasledovne:  
 

 

1. vybudovanie chodníka od mosta pri dome č. 10 po dom č. 3 na začiatku obce, 

2. zriadiť z budovy na trávnatom ihrisku moderné kultúrno-spoločenské centrum pre 
mladých   (fitnescentrum, klub),  

3. budovanie a rozširovanie kanalizácie obce Nižná Olšava, 

4. v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom hľadať možnosti rekonštrukcie 
potoka Olšavka,  

5. rekonštrukcia strechy ZŠ spojená s umiestnením solárnych panelov,  

6. vyriešiť zamokrenie a oplotenie cintorína, 

7. ochrana súkromného majetku občanov obce pred zrážkovou a povrchovou vodou v hornej 
časti obce,  

8. rekonštrukcia Domu nádeje a jeho okolia,  

9. vytvoriť oddychovú zónu pri 11 bytovej jednotke, 

10. riešiť bytovú otázku sociálne slabších rodín,  

11. údržba odtokového kanála od domu č. 5 po dom č. 11, 

12. rekonštrukcia a  technické zhodnotenie  verejných budov v majetku obce,  

13. revitalizácia parku obce.  

 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č.8 – Vyhodnotenie akcií „Silvester 2018“ a „Ples Nižnoolšavčanov 2019“  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava sa zaoberalo vyhodnotením akcií  „Silvester 2018“ a 

„Ples Nižnoolšavčanov 2019,“ pričom konštatovalo, že uvedené akcie boli zo strany poslancov OcZ 
hodnotené pozitívne a mali veľmi dobrú úroveň vrátane účasti občanov.  

 

Uznesenie č. III/2019/08 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
A. berie na vedomie 
1.  vyhodnotenie akcie „Silvester 2018“  
2.vyhodnotenie akcie  „Ples Nižnoolšavčanov 2019“ 
 
B: konštatuje, že :  
1. všetky výdavky na akciu „Silvester 2018“  boli oprávnené, vynaložené efektívne, účelne 

a hospodárne,  
2. všetky výdavky na akciu „Ples Nižnoolšavčanov 2019“ boli oprávnené, vynaložené efektívne, 

účelne a hospodárne.  
 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 

K bodu  č.9 – Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace marec 2019 až máj 2019  

 
Starosta vyzval prítomných poslancov OcZ na podávanie návrhov na usporiadanie kultúrnych 

a spoločenských podujatí a akcie na mesiac marec 2019 až máj 2019.  
Poslanci OcZ navrhli usporiadať akcie:  Kraslice 2019, OcZ schvaľuje termín konania 7.4.2019 a 
organizačno- technické zabezpečenie/OTZ/ 
Deň matiek 2019 , OcZ schvaľuje organizačno- technické zabezpečenie/OTZ/ 
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Uznesenie č. III/2019/09 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
A.  Schvaľuje: 

1. usporiadanie  akcie „Kraslice 2019“,   
2. termín akcie „Kraslice 2019“ na deň 7.4.2019  
3. OTZ akcie „Kraslice 2019“ 
4. usporiadanie  akcie „Deň matiek 2019“.  
5. OTZ akcie „Deň matiek 2019“ 

 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Jakub  
Potoma                                                    

 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 

K bodu  č.10 – Rôzne  

 
Poslanec p. Giba navrhol umiestniť  úradnú tabuľu obce bližšie k  obecnému úradu 

obce Nižná Olšava.  
 
 

Uznesenie č. III/2019/10 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 
 
A. Berie na vedomie: 

1.  návrh premiestnenia úradnej tabule obce Nižná Olšava  
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B. Schvaľuje: 

1.    premiestnenie úradnej tabule obce Nižná Olšava bližšie k budove  obecného úradu 
obce Nižná Olšava.  

.  
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.11 – Záver  

 
Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za ich účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva 

a ukončil III. zasadnutie OcZ.   
    

Zasadnutie OcZ ukončené o 21.30 hod.  
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
  Overovatelia :   
 

Ing. Jozef Giba    ................................. 
    
                          
                     Radoslav Jakub       ...................................        
 


