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 Zápisnica  
 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 25. apríl 2019 o 18. 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. Aktuálne informácie v ZŠ a MŠ od štvrtého zasadnutia OZ 
7. Vyhodnotenie akcie „Kraslice 2019“ - 22. ročník maľovania a zdobenia Veľkonočných vajíčok 
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce 
9. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace máj až jún 2019  
10. Rôzne 
11. 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. Kosturský a p. Potoma.     Zároveň navrhol do návrhovej komisie 
poslancov OcZ pána Jakub – predseda návrhovej komisie a pán Giba  – člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. V/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: 

 

A. Berie na vedomie:  

1. Doručený program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa    
25. apríla 2019,  

2.  že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ p.  Ivančovú a za 
overovateľov zápisnice pána poslanca Kosturského a pána poslanca Potomu.  

  
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Jakub  - predseda návrhovej komisie  

     a  p. Giba – 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. V/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  V. zasadnutia OcZ bez zmien. 
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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.3  Schválenie  programu zasadnutia OcZ 
 
Starosta obce dal hlasovať o programe V. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava. 

Uznesenie č. V/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 V. 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 V. 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 od štvrtého zasadnutia OZ 
7. Vyhodnotenie akcie „Kraslice 2019“ - 22. ročník maľovania a zdobenia Veľkonočných vajíčok 
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce 
9. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace máj až jún 2019  
10. Rôzne 
11. Záver 
 

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

 
Starosta informoval o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OcZ a úloh 

vyplývajúcich z prijatých uznesení.  

Uznesenie č. V/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 zo zasadnutí OcZ obce Nižná Olšava.  
 
B: Konštatuje, :  
1. že prijaté uznesenia z IV. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava  sú splnené a plnia sa.   
 
C: Doporučuje : 
1. Starostovi obce opätovne osloviť nových záujemcov o zhotovenie altánku v parku obce, 

nakoľko najnižšia ponúknutá suma 4.500,- € je privysoká. 
 
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. V/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 od štvrtého zasadnutia OZ 

 

Starosta obce informoval, o Správe o výsledkoch štátnej inšpekcie v Materskej škole Nižná Olšava 
72.    

Poslanec OcZ p. Jakub navrhol zlepšenie vybavenia   školskej kuchyne. Urgentne je potrebné riešiť 
výkonnejší kombinovaný sporák a nerezový a umývací stôl.  

Starosta informoval o zatopenej kotolni a prasknutom kotle v ZŠ, keď v rámci havarijnej situácie 
bola zadaná zákazka oprávnenému subjektu na uvedenie ústredného vykurovania do prevádzky 
schopného stavu. Obec  zároveň oslovila Ministerstvo školstva ohľadom dotácie na rekonštrukciu 
a inštaláciu kotla,  s tým, že do konca júna sa očakáva rozhodnutie podanej žiadosti.   

Starosta informoval o projekte zvyšovania energetickej účinnosti verejných budov 
prostredníctvom Environmentálneho fondu a to „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl 
a školských zariadení v obci Nižná Olšava“, kde bol odoslaný kompletný projekt.  

Do školy bolo zabezpečené palivové drevo na zimnú vykurovaciu sezónu 2019/2020.  

Uznesenie č. V/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.  informácie o výsledkoch štátnej školskej inšpekcie v MŠ Nižná Olšava 72, 
3. informácie o spracovaní a odoslaní projektu v projekte „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
Budovy škôl a školských zariadení v obci Nižná Olšava“,    
4. informácie o oslovení  Ministerstva školstva ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov 
v rámci havarijného stavu  na rekonštrukciu a inštaláciu nového kotla ÚK,  
5. informáciu, že do škôl a školských zariadení bolo zabezpečené palivové drevo na zimnú 
vykurovaciu sezónu 2019/2020. 
 
 
B. Schvaľuje  
1. Zakúpenie  kombinovaného sporáka, nerezového umývacieho stola a nerezového stola do 
školskej kuchyne a to  po konzultácií s kuchárkou,  
2. Spolufinancovanie realizácie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl 
a školských zariadení v obci Nižná Olšava“ vo výške minimálne 5 % (5579,- €) z celkového rozpočtu 
projektu(111566,74 €). 
 
 
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 – Vyhodnotenie akcie „Kraslice 2019“ - 22. ročník maľovania a zdobenia 
Veľkonočných vajíčok  

 

 Starosta informoval o akcii „Kraslice 2019“. Akcia bola pripravená na veľmi dobrej úrovni,  
avšak účasť súťažiacich   a návštevníkov výstavy bola menšia oproti predchádzajúcim  rokom.   

Uznesenie č. V/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 10 

 
Zápisnica  zo V. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 25. apríla 2019 

 

   

 
A.  Berie na vedomie:  
1. vyhodnotenie akcie „Kraslice 2019“. 
 
B: Konštatuje, že : 
1. Výdavky na akciu „Kraslice 2019“  boli oprávnené a účelne využité.  
 

 

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 – Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce 
  
 Starosta informoval o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce, hlavne o spracovaní 
a podaní projektu  „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení v obci Nižná 
Olšava“ čiže zateplenia budovy škôl a školských zariadení, o prácach na odstránenie havarijného stavu 
ústredného kúrenia v budove ZŠ. Sú pripravované voľby do Europarlamentu, bežia projekty 
prostredníctvom ÚPSVaR ako aj o zriadení novej webovej stránky obce.  
 Starosta bude rokovať  o rozšírení kapacít zberných nádob na sklo, papier a plasty so Službou 
m. p. Stropkov.  
 Starosta informoval o zbere šatstva a končiacej zmluve na jeho zber.  
 

Uznesenie č. V/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: 
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A. Berie na vedomie:  
1. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce, hlavne o spracovaní a podaní 

projektu  „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení v obci Nižná 
Olšava“ ,  

2. Informácie o prácach na odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia v budove ZŠ, 
3. Informácie o prípravách na voľby do Európskeho parlamentu, 
4. Projekty prostredníctvom ÚPSVaR, 
5.  Zriadenie novej webovej stránky obce, 
6.   Informácie o zbere šatstva a končiacej zmluve na jeho zber.  

 
 
B: schvaľuje  
1. Zmluvu o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom so subjektom Ľubomír Ludvik    
    Windoors pre 2 ks kontajnerov na šatstvo.  

 
C: Doporučuje 
1. Starostovi obce vstúpiť do jednania so Službou m. p. Stropkov ohľadom zvýšenia frekvencie 

vývozu veľkokapacitných nádob vyseparovaných zložiek odpadu sklo, papier a plasty.  
 
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 máj až jún 2019  

 Starosta informoval o schválení  akcie sviatku „Deň matiek 2019“ a OTZ, na predposlednom 
zasadnutí OcZ. Je potrebné schváliť termín konania. Poslanci schválili termín konania akcie „Deň 
matiek 2019“   na deň  19. 5. 2019.   

 

Uznesenie č. V/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: 
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A. Schvaľuje:  

1.  Termín konania akcie  „Deň matiek 2019“   na deň  19. 5. 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 

 
K bodu  č.10 --  Rôzne 

       
Poslanec Ing.Giba sa dotazoval, kedy budú vyvezené veľkoobjemové kontajnery. Na to sa poslanci 

OcZ zaoberali nelegálnymi skládkami, vypaľovaním trávy a spaľovaním konárov  a biologického odpadu 
v obci Nižná Olšava. Starosta obce podal informáciu, že v priebehu mesiaca máj 2019, budú kontajnery 
vyvezené na skládku v Chotči prostredníctvom Služby m.p. Stropkov. 
 

Uznesenie č. V/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:  Doporučuje 
1. Starostovi obce vyhlásenie  relácie o množiacom sa voľnom pohybe psov po obci, o vypaľovaní 
trávy, spaľovaní biologického odpadu a zákaze vytvárania nelegálnych skládok TKO v katastrálnom 
území obce,  
2. Starostovi obce zabezpečiť vývoz veľkoobjemových kontajnerov na skládku v Chotči v priebehu 
mesiaca máj 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. 11  Záver  
   

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za ich účasť a ukončil rokovanie V. zasadnutia OZ  
obce Nižná Olšava.   

 
 
 
 
Zasadnutie OcZ ukončené o 20. 42 hod.  

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

Vladimír Kosturský ...................................        
 
 
Michal  Potoma    .................................. 

    
                          
                    
  
 

 


