
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 1 z 15 

 
Zápisnica  z I. (ustanovujúceho) zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 4.decembra 2018 

 

   

 

 Zápisnica  
 z I.(ustanovujúceho)  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 04.decembra 2018 o 17. hodine v sobášnej miestnosti obecného úradu    

 ______________________________________________________________________ 

 

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: Ing. Adriána Škurlová, Emília Potomová  

 

1. Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia  (doterajší starosta). 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, konaných 10.11.2018 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom  novozvoleného 
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
8. Zástupca starostu - poverenie zastupovaním. 
9. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.  
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 
12. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

13. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 
1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.   

14. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
15. Záver 
 

 
 
K bodu č.1 -  Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Igor Madzin, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a 
informoval o programe rokovania.  
Starosta obce  konštatoval, že  počet prítomných poslancov OcZ je 5  a OZ je uznášania schopné. 
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Uznesenie č. I/2018/01 
 

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 

 
 

A. 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 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 
  Starosta obce  určil za zapisovateľa Ing. Adriánu Škurlovú a za overovateľov zápisnice                  
Michala Potomu  a Radoslava Jakuba. 
 

Uznesenie č. I/2018/02 
 

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, že starosta obce  určil za zapisovateľa Adriánu Škurlovú a za overovateľov 
zápisnice   Michala Potomu  a Radoslava Jakuba.  

 
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 - Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, konaných 
10.11.2018 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom  
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 
 
   

S výsledkami komunálnych volieb do  orgánov samosprávy obce, konaných dňa 10. novembra 
2018, oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie Emília Potomová. 
V obci Nižná Olšava bol vytvorený jeden volebný okrsok. Na týchto voľbách sa z počtu 324 
oprávnených voličov zúčastnilo 233 voličov. Na starostu obce boli zaregistrovaní dvaja kandidáti. Na 
poslancov obecného zastupiteľstva bolo zaregistrovaných 10 kandidátov, z ktorých sa volilo 5 
poslancov OcZ. Za starostu obce bol s počtom hlasov 137 zvolený Ing. Igor Madzin. Za poslancov OcZ 
boli zvolení: Vladimír Kosturský – 133 hlasov, PaedDr. Ľudmila Ivančová – 123 hlasov, Ing. Jozef Giba 
– 122 hlasov, Michal Potoma  – 108 hlasov, Radoslav Jakub – 93 hlasov. Náhradníkmi za poslancov 
OcZ sú  Mgr. Vladislav Micenko – 90 hlasov, Slavomír Surmanek 87 hlasov, Martin Petarčík – 85 
hlasov, Jozef Makaj – 81 hlasov, Monika Prekstová – 61 hlasov. 
 

 
Uznesenie č. I/2018/03 

 
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. Berie na vedomie, výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Nižná Olšava, konaných dňa 
10.11. 2018. 

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 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 
 Doterajší starosta Ing. Igor Madzin  prečítal znenie sľubu starostu obce, ktorý svojim 
podpisom novozvolený starosta Ing. Igor Madzin (ďalej len starosta obce) potvrdil, čím sa stal 
starostom obce počas volebného obdobia 2018 – 2022. Zároveň Ing. Igor Madzin  prebral insígnie 
a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  ako novozvolený starosta 
obce. 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Emília Potomová  odovzdala novozvolenému starostovi obce 
osvedčenie o zvolení  
 

Uznesenie č. I/2018/04 
 

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. Konštatuje, že,  

1.Novozvolený starosta obce Nižná Olšava Ing. Igor Madzin  
    zložil zákonom predpísaný sľub starostu 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. 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva   
 

Ing. Jozef Giba prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ. 
Z počtu 5 zvolených poslancov OZ zložili sľub poslanca OcZ všetci piati a to v poradí Ing. Jozef Giba, 
PaedDr. Ľudmila Ivančová, Radoslav Jakub, Vladimír Kosturský a Michal Potoma, čo potvrdil každý 
svojim podpisom.  
 
Zároveň predsedníčka miestnej volebnej komisie Emília Potomová odovzdala osvedčenia o zvolení  
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. I/2018/05 
 

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. Konštatuje, že: 

1. Zvolení poslanci :             Ing. Jozef Giba 
                       PaedDr. Ľudmila Ivančová 

   Radoslav Jakub 
         Vladimír Kosturský 

   Michal Potoma  
  

      zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva 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. 6 – Vystúpenie novozvoleného starostu   

 
Novozvolený starosta obce vo svojom vystúpení poďakoval za opätovne prejavenú dôveru 

občanov obce a vyzval novozvolených poslancov OcZ na spoluprácu pri plnení volebného programu 
na volebné obdobie 2018 – 2022. Zároveň starosta obce vyslovil nádej, že zmysluplnou prácou 
samosprávne orgány obce napomôžu napredovaniu obce a k jej trvalo udržateľnému rozvoju.  

 
  Uznesenie č. I/2018/06 

 
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, vystúpenie novozvoleného starostu 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 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   
 
 

Starosta obce  informoval o programe rokovania. Vyzval prítomných poslancov OcZ na 
prípadné zmeny programu . Žiadny s poslancov OcZ nenavrhol zmenu programu. Starosta obce  
konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 5  a OcZ je uznášania schopné. 
 

Uznesenie č. I/2018/07 
 

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: .program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v pôvodnom znení  
nasledovne: 
 
1. Otvorenie zasadnutia  (doterajší starosta). 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, konaných 

10.11.2018 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom  
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
8. Zástupca starostu - poverenie zastupovaním. 
9. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.  
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10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 
12. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

13. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.   

14. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva 

15. 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 

  

 
K bodu č. 8 –  Zástupca starostu - poverenie zastupovaním  
 

Starosta obce poveril za zástupcov starostu obce poslancov OcZ Vladimíra Kosturského 
a PaedDr. Ľudmilu Ivančovú. 

Vladimír Kosturský a PaedDr. Ľudmila Ivančová sú ako  zvolení poslanci  OcZ s najvyšším 
ziskom hlasov v komunálnych voľbách z 10. novembra 2018 do obecnej samosprávy obce Nižná 
Olšava. Starosta obce zároveň Vladimírovi Kosturskému a PaedDr. Ľudmile Ivančovej  odovzdal 
písomné poverenie zástupcu starostu. 

 
 

Uznesenie č. I/2018/08 
 

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, že starosta obce poveril za zástupcov starostu obce, poslancov OcZ Vladimíra 

Kosturského a PaedDr. Ľudmilu Ivančovú.    
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [3]  proti:  [1] zdržal sa: [1]  
      Kosturský            Giba 

                                                                    Ivančová 
Potoma 
Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

  

K bodu č. 9 – Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov  
 

Starosta obce poslancom OcZ podal informáciu o podmienkach zriadenia obecnej rady 
v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zároveň starosta obce informoval poslancov OcZ, že v zmysle § 
14 ods.1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecná 
rada je zložená z poslancov a počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. 
Starosta obce  predložil návrh aby sa obecná rada nezriaďovala. 
Poslanci OcZ  neschválili zriadenie obecnej rady 

 
Uznesenie č. I/2018/09 

 
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. Neschvaľuje:  
1. zriadenie obecnej rady  

 
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. 10 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov    

 
Starosta obce predložil návrh na voľbu a zloženie návrhovej komisie, mandátovej komisie a 

volebnej komisie. Za predsedu návrhovej komisie  bol zvolený Ing. Jozef Giba  a za jej členov boli 
zvolení Vladimír Kosturský a PaedDr. Ľudmila Ivančová.  

Starosta obce  predložil návrh aby sa hlasovalo aklamačne a nezriaďovali sa komisie 
mandátová a volebná komisia. 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľbu ich 
predsedov a voľbu  členov komisií.  
Navrhol nezriaďovať ostatné komisie z dôvodu malého počtu poslancov OcZ v obecnom 
zastupiteľstve a že každé podanie vhodné na zvolanie komisie by riešili všetci poslanci OcZ. Poslanci 
OcZ  prijali tento návrh. 

 
 
Poslanci OcZ  schválili  hlasovanie  aklamačne- verejným hlasovaním. 
Poslanci OcZ  schválili nezriaďovanie  komisie mandátovej a volebnej 
Poslanci OcZ  schválili nezriaďovanie  žiadnych iných komisií 
 
 

Uznesenie č. I/2018/10/a 
 
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. Volí:  

 
1. Za predsedu návrhovej komisie   Ing. Jozefa Gibu  

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [1]  
      Kosturský 

       Ivančová 
                                                            Giba 
Potoma 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

Uznesenie č. I/2018/10/b 
 
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. Volí:  
1. za  členov návrhovej komisie Vladimíra Kosturského a PaedDr. Ľudmilu Ivančovú   

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [1]  
      Kosturský 

                                                                  Ivančová 
 Giba 
Potoma 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 
 

Uznesenie č. I/2018/10/c 
 
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. hlasovanie  aklamačne- verejným hlasovaním 
2. nezriadenie komisie mandátovej a volebnej 
3. nezriaďovanie žiadnych komisií pri obecnom zastupiteľstve ako poradných orgánov 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 
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K bodu č. 11 – Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov    
 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov . Zároveň starosta obce 
informoval poslancov OcZ, že v komisii musí mať zastúpenie každá politická strana, ktorej kandidáti 
na poslancov boli zvolení vrátane nezávislého kandidáta. 

 
Uznesenie č. I/2018/11 

 
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. Zriadenie Komisie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava na ochranu verejného záujmu v 
zložení Ing. Jozef Giba, PaedDr. Ľudmila Ivančová, Radoslav Jakub, Vladimír Kosturský a Michal 
Potoma,  
2. Rokovací poriadok Komisie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava na ochranu verejného 

záujmu.   
 
B. Volí:  
1. Za predsedu Komisie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava na ochranu verejného 

záujmu PaedDr. Ľudmilu Ivančovú. 
 

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. 12 – Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
 

Poslanci OcZ mali starostom obce predložený  návrh, aby OcZ poverilo poslanca OcZ, ktorý 
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
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tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. 

OcZ  poverilo poslanca OcZ Ing. Jozefa Gibu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia OcZ v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 
6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

Uznesenie č. I/2018/12 
 

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.  Poveruje, poslanca OcZ Ing. Jozefa Gibu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ v 

zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    

 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [1]  
      Kosturský 

       Ivančová 
                                                             Giba 
Potoma 
Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

K bodu č. 13 –  Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v 
zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.   
 
 

Starosta obce podotkol, že mimo starostu obce sa doteraz  určoval jeden z poslancov OcZ za 
sobášiaceho a bol to väčšinou zástupca starostu. Poslanec OcZ Ing. Jozef Giba navrhol za sobášiaceho 
Vladimíra Kosturského, zástupcu starostu obce. Poslanci OcZ doporučili za sobášiaceho Vladimíra 
Kosturského. 
 

Uznesenie č. I/2018/13 
 

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, že :   
 

1. Novozvolený starosta obce Nižná Olšava Ing. Igor Madzin určuje  Vladimíra Kosturského  za 
sobášiaceho a to  v neprítomnosti starostu obce. 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [4]  proti:  [1] zdržal sa: [0]  
                                 Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

K bodu č. 14 – Určenie  platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva na zriadenie    

 
Plat starostu obce sa určuje podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle ust. § 3 
a § 4  zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov. Pre obec do 500 obyvateľov starostovi patrí plat, 
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a 
násobku podľa § 4 ods. 1 bod 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostu Obecné 
zastupiteľstvo môže v zmysle  §-u 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 
rozhodnutím zvýšiť. 
Tabuľkový plat starostu činí 1574,10 Eur. Poslanec OcZ Michal Potoma a poslanec OcZ Radoslav Jakub 
navrhol zvýšenie platu starostu o 50 % t. j. 787,- Eur.   
Poslanci OZ prerokovali a určili plat starostu podľa najnovšej právnej úpravy, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 
1 bod 1 zvýšeného rozhodnutím obecného zastupiteľstva o 50 % v zmysle §-u 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Poslanci OZ schválili a určili plat starostu s účinnosťou od 4. decembra 2018.  
 
Schválenie zásad odmeňovania poslancov  obecného zastupiteľstva bolo ďalšou časťou  predmetu 
tohto bodu. Návrh Zásad mali predložený poslanci  OZ v písomnej forme. 
Starosta obce pripomenul, že poslanci OZ sú pravidelne členmi krízového štábu obce. Poslanec OcZ 
Michal Potoma  podotkol, že pri  výkone mandátu poslanca OcZ treba brať na zreteľ aj výkon člena 
krízového štábu obce a aktívny podiel poslancov OcZ pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a 
športových akcií obce. Preto navrhol, aby poslanci OcZ boli odmeňovaní  za aktivity, prípravu a 
realizáciu akcií usporadúvaných obcou v rámci odmeny za jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
Poslanci po prerokovaní  navrhli sumu 180,- Eur za jedno obecné zastupiteľstvo pre každého poslanca  
v čom je zahrnutá účasť na zastupiteľstve a práca na spoločenských, kultúrnych a športových akciách 
organizovaných obcou a po 60 Eur zástupcom starostu obce za jeden štvrťrok ako je uvedené 
v zásadách č. 1/2018 predložených na schválenie 4.12.2018.  
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Uznesenie č. I/2018/14/a 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších 
predpisov, po prerokovaní 
 

A. Schvaľuje a určuje:   
 

1. Plat starostu obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 bod 1 zvýšeného rozhodnutím 
obecného zastupiteľstva o 50 % v zmysle §-u 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a to s účinnosťou od 4.decembra 2018. 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [3]  proti:  [1] zdržal sa: [1]  
      Kosturský 

                                                                  Ivančová 
                                Giba 
Potoma 
Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
Uznesenie č. I/2018/14/b 

 
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. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Olšava č. 1/2018  

schválených 4.12.2018. 
 

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. 15 –    Záver 
 
 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom OcZ za účasť a ukončil I.(ustanovujúce) 
zasadnutie OcZ. 

Zasadnutie OcZ bolo ukončené  o 21.40 hodine. 

 

Zapísala: Ing. Adriána Škurlová 

                          

 

 

 

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

        Ing. Igor Madzin                                                                              

        starosta obce 

 
 
 
 
      Overovatelia :   
 

Michal Potoma           ................................... 
 
                          
         Radoslav Jakub           ....................................        

 


