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 Zápisnica  
 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 27. júna 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 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Záverečný účet obce za rok 2018 
7. Prerokovanie návrhu  VZN č.1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
8. Prerokovanie návrhu  VZN č.2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  
9. Prerokovanie návrhu  VZN č.3/2019 o určení mesačnej výšky príspevku MŠ, ŠJ, ŠKD 
10. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava z auditu účtovnej 

závierky obce Nižná Olšava k 31.12.2018 
11. Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2019“ 
12. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
13. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace júl až august 2019  
14. Rôzne 
15. 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 OcZ 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. Jakub.     Zároveň navrhol do návrhovej komisie poslancov 
OcZ pána Gibu – predseda návrhovej komisie a pán  – Potoma - člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. VI/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 VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa    
27. júna 2019,  

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

  
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Giba  - predseda návrhovej komisie  

     a  p. 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 OcZ na prípadné zmeny programu.  
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Uznesenie č. VI/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  VI. zasadnutia OcZ bez zmien. 
 
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 VI. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava. 

Uznesenie č. VI/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 VI. 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 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Záverečný účet obce za rok 2018 
7. Prerokovanie návrhu  VZN č.1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
8. Prerokovanie návrhu  VZN č.2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  
9. Prerokovanie návrhu  VZN č.3/2019 o určení mesačnej výšky príspevku MŠ, ŠJ, ŠKD 
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10. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava z auditu účtovnej 
závierky obce Nižná Olšava k 31.12.2018 

11. Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2019“ 
12. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
13. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace júl až august 2019  
14. Rôzne 
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.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 č. V/2019/04, č. V/2019/08 a č. V/2019/10.  

Uznesenie č. VI/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 č. V/2019/04, č. V/2019/08 a č. V/2019/10 z V. zasadnutia OcZ obce Nižná 

Olšava  sú splnené.   
 
 
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.5 - Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

  

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ boli doručené na obecný úrad tieto 
podania:  

- p. Maruščák z obytného domu vypovedal zmluvu o nájme bytu 1/1, k 30.6.2019 bude zmluva 
ukončená.    

- ZO ÚŽŠ Nižná Olšava požiadala o poskytnutie príspevku. Poslanci OcZ navrhli uskutočniť zájazd 
v spolupráci s ÚŽS na severovýchod Slovenska v oblasti Dunajca, Ľubovnianskeho hradu 
a Červeného kláštora.  

 

Uznesenie č. VI/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 boli doručené podania p. Maruščáka o ukončenie 

nájmu bytu 1/1 a podanie ZO ÚŽS Nižná Olšava o poskytnutie príspevku.  
 
B. Neschvaľuje 
1. poskytnutie príspevku ZO ÚŽS z dôvodu, že podobný zájazd organizuje obec do uvedených 

lokalít.  
 
 
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 –  Záverečný účet obce za rok 2018 
    
  

 Starosta obce predložil poslancom OcZ  na prerokovanie a schválenie Záverečný účet 
obce Nižná Olšava za rok 2018. Poslanci OZ mali materiál predložený v písomnej forme. Prítomní 
poslanci nemali návrhy a závažné pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2018. 
Poslanci OZ navrhli schváliť Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2018 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

 

Uznesenie č. VI/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. Schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2018 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

 
 

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

Kosturský                 Giba 
       Ivančová 

Potoma 
Jakub 

                    
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
K bodu  č.7 – Prerokovanie návrhu  VZN č.1/2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nižná 
Olšava 
 

Poslanci OZ mali návrh VZN č.1/2019 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  Nižná Olšava 
v tlačenej podobe pred zastupiteľstvom a tak pristúpili hneď k jeho prerokovaniu. 
 

Uznesenie č. VI/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: 
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A.  Schvaľuje: 
 

1.  VZN č.1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nižná Olšava v predloženom znení.  
 

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 – Prerokovanie návrhu  VZN č.2/2019  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.  
 
  

Poslanci OZ mali návrh VZN č.2/2019  v tlačenej podobe pred zastupiteľstvom a tak pristúpili 
hneď k jeho prerokovaniu.   Starosta obce navrhol doplniť do záverečných ustanovení v článku 5, bod 
1, ktorý znie: Zrušuje sa VZN 1/2017 prijaté Uznesením XVII/2017/05 z 12.09.2017. Pôvodné body 1 
a 2 prečíslovať na body 2 a 3.  
 

Uznesenie č. VI/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.  Schvaľuje: 
 

1.  VZN č.2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane vrátane navrhnutých zmien.  

 
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.9 – Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2019 o určení mesačnej výšky príspevku MŠ, ŠJ, ŠKD 
 
Poslanci OZ mali návrh VZN č.3/2019 o určení mesačnej výšky príspevku MŠ, ŠJ, ŠKD 

v tlačenej podobe pred zastupiteľstvom a tak pristúpili hneď k jeho prerokovaniu. 
 
 

Uznesenie č. VI/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.  VZN č.3/2019 o určení mesačnej výšky príspevku MŠ, ŠJ, ŠKD v predloženom znení.  
 

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 – Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava z auditu 
účtovnej závierky obce Nižná Olšava k 31.12.2018 
 
 Starosta obce predložil poslancom OZ  Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
k 31.12.2018. Stanovisko nezávislého audítora: „Obec Nižná Olšava, konala v súlade s požiadavkami 
zákona o rozpočtových pravidlách“. Poslanci OZ vzali Správu nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky k 31.12.2018 a  Stanovisko nezávislého audítora na vedomie.  
 

Uznesenie č. VI/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.     správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava z auditu účtovnej 
závierky obce Nižná Olšava k 31.12.2018   
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2.  stanovisko nezávislého audítora, že Obec Nižná Olšava, konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách. 
 
 

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

       Ivančová 
Giba 
Potoma 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
K bodu č. 11 – Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2019“ 

Starosta informoval o akcii „Deň matiek 2019“, ktorá sa konala 19.5.2019.   

Uznesenie č. VI/2019/11   

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

 

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

       Ivančová 
Giba 
Potoma 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu č. 12  Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce 
  
 Starosta informoval o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce:  

- o cenových ponukách okien Domu nádeje, 
- o podpore vlády SR na Vytvorenie kultúrno-športového centra (elektroinštalácia, 

vodoinštalácia, WC, okná, dvere),  
- o priebehu stavebných prác na altánku v parku obce,  
- o plánovanom Festivale ľudovej kultúry a jeho plánovanom priebehu,   
- o vykonanej deratizácií a dezinfekcií v segregovanej osade,  
- o podpore vlády SR pri rekonštrukcii poškodenej lávky pri základnej škole.  

  

Uznesenie č. VI/2019/12   

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. Berie na vedomie:  
1. Informácie starostu obce 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. 13  Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace júl až august 2019 
  
 Poslanci sa zaoberali organizačne –technickým  zabezpečením „Festivalom ľudovej kultúry 
2019“ a jeho financovaním. Poslanec Jakub navrhol usporiadanie športového dňa v mesiaci august.  
  

Uznesenie č. VI/2019/13   

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. Schvaľuje:  
1.  OTZ akcie „Festival ľudovej kultúry 2019“ 
2.   konanie športového dňa obce v mesiaci august.  
3.  zájazd na severovýchod Slovenska do oblasti Dunajca, Ľubovnianskeho hradu a Červeného 
kláštora v mesiacoch august alebo september.  
 
 
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. 14  Rôzne 
  
 Starosta obce informoval o zhoršenom stave unimobuniek vyžadujúcich údržbu.  Poslanec 
Potoma požadoval osadenie odpadkových košov do autobusových zastávok.  Poslanec Kosturský 
navrhol zhotovenie oplotenia cintorína. Poslanec Giba navrhol vyčistenie okolia veľkoobjemových 
kontajnerov.  

Uznesenie č. VI/2019/14   

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.  postupnú údržbu troch unimobuniek vo vlastníctve obce.    
2.   osadenie odpadkových košov do  autobusových zastávok.  
3.   vyčistenie okolia veľkoobjemových kontajnerov.  
 
B.  Doporučuje  
1. starostovi obce zadať spracovanie cenových ponúk oplotenie cintorína.  

 
 
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 poslancom OcZ za ich účasť a ukončil rokovanie VI. zasadnutia OZ  
obce Nižná Olšava.   

 
 
 
 
Zasadnutie OcZ ukončené o 22. 15 hod.  

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
 
Zapísala: PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

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

    
                          
                    
  
 

 


