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 Zápisnica  
 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 17. marca 2019 o 15. 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:   

 
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. Aktuálne informácie v ZŠ a MŠ 
7. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na rok 2019  
8. Rôzne 
9. 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. Giba a p. Jakub    Zároveň navrhol do návrhovej komisie poslancov OcZ 
pána Potomu– predseda návrhovej komisie a pána Kosturského  – člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
 

 
Uznesenie č. IV/2019/01 

 
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 IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa    
17. marca 2019,  

2.  že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ p.  Ivančovú a za 
overovateľov zápisnice p. Giba a p. Jakub.  

  
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Potoma  - predseda návrhovej komisie  

     a  p. Kosturský – 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 OcZ na prípadné zmeny programu.  

Uznesenie č. IV/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  

 
A. Berie na vedomie : 
 
1. Doručený program  IV. zasadnutia OcZ bez zmien, 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 
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         ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
K bodu č.3  Schválenie  programu zasadnutia OcZ 
 
Starosta obce dal hlasovať o programe IV. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava. 

Uznesenie č. IV/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:  

1. program IV. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

 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. Aktuálne informácie v ZŠ a MŠ 
7. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na rok 2019  
8. Rôzne 
9. Záver 

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

 
Starosta informoval o plnení prijatých uznesení z III. zasadnutia OcZ a úloh vyplývajúcich 

z prijatých uznesení.  

Uznesenie č. IV/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 III. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava.  
 
B: Konštatuje  
1. že prijaté uznesenia z III. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava  sú splnené a plnia sa.  
 
C: Schvaľuje  
1.  oslovenie  bizniswebstranka.sk na zhotovenie webstránky obce Nižná Olšava 
 
D: Doporučuje 
1.  poslankyni Ivančovej vyhotovenie výkazu  kvartálnej dochádzky žiakov na účely preplatenia     
    dopravného.  
 
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.5 - Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

  

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ neboli doručené na obecný úrad žiadne 
podania, ktoré by mali byť prerokované na obecnom zastupiteľstve.  
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Uznesenie č. IV/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.  berie na vedomie 
1.  informácie starostu obce, že na obecný úrad neboli doručené žiadne podania, ktoré by bolo 

potrebné prerokovať na obecnom zastupiteľstve.  
 
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.6 – Aktuálne informácie v ZŠ a MŠ    

 
Starosta obce informoval, že na podhľade  sociálnych zariadení, sa vytvorila  prasklina, a  je 

potrebné zhodnotiť situáciu  a následne navrhnúť riešenia vzniknutej situácie.  
V MŠ bola štátna školská inšpekcia a obec čaká na výsledky inšpekcie, a podľa toho následne sa 

obec rozhodne o ďalšom postupe v MŠ.  
Je možnosť žiadať o podporu zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov prostredníctvom 

Environmentálneho fondu. Po rozprave poslanci OcZ schválili zapojenie sa do projektu zvyšovanie 
energetickej účinnosti verejných budov prostredníctvom Environmentálneho fondu a to „Zvyšovanie 
energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení v obci Nižná Olšava“ vrátane zmeny palivovej 
základne.   

 

Uznesenie č. IV/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: 
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A. Berie na vedomie:  
 
1.  informácie starostu o situácií Budovy škôl a školských zariadení,  
2.  informáciu o vykonaní štátnej školskej inšpekcie v MŠ Nižná Olšava, 
3. informáciu o možnosti žiadať o podporu zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov  
prostredníctvom Environmentálneho fondu .   
 
B. Doporučuje: 
1. Poslancom OcZ a starostovi obce obhliadnuť a zhodnotiť situáciu Budovy škôl a školských 
zariadení  a následne navrhnúť riešenia vzniknutej situácie stavu podhľadov v sociálnych 
zariadeniach a prípadne ohlásiť  poisťovni Allianz  škodovú udalosť.  
 
C. Schvaľuje: 
1. Spracovanie projektovej dokumentácie stavby „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl 
a školských zariadení v obci Nižná Olšava“ projekčným subjektom odborne spôsobilým a 
oprávneným na spracovanie projektovej dokumentácie, vrátane energetického posudku stavby, 
spolu maximálne do výšky 4.500 €, 
2. Spracovanie a podanie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských 
zariadení v obci Nižná Olšava“ externým subjektom zaoberajúcim sa a orientujúcim sa na 
podávanie a spracovanie projektov, 
3. Výkon Verejného obstarávania projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl 
a školských zariadení v obci Nižná Olšava“ externým subjektom oprávneným na verejné 
obstarávanie. 
 
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 – Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na rok 2019 

 
  Starosta obce informoval poslancov OcZ o aktivitách na získanie cenových ponúk na 
zhotovenie altánku a úradnej tabule obce. Poslanci OcZ zhodne navrhli dať vypracovať cenovú 
ponuku na výmenu okien a dverí v Dome nádeje 
 

Uznesenie č. IV/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: 



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

 
Zápisnica  zo IV. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 17. marca 2019 

 

   

 
A.  Doporučuje:  
 
1. Poslancovi  Jakubovi zistiť potencionálnych zhotoviteľov altánku a úradnej tabule obce.  
2. Starostovi obce dať zamerať a dať vypracovať cenovú ponuku na výmenu okien a dverí v Dome 
nádeje. 

  

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.8 – Rôzne  

 
         Zo zúčastnených poslancov OcZ nemal žiaden z nich návrhy na prerokovanie v bode Rôzne.  
  

 

K bodu  č.9 – Záver  

 
Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za ich účasť a ukončil rokovanie IV. zasadnutia OZ  

obce Nižná Olšava.   
    

Zasadnutie OcZ ukončené o 17. 00 hod.  
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
  Overovatelia :   
 

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


