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 Zápisnica  
 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 24.októbra 2019 o 18.00  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:                       Mgr. Jana Kačmarová, 

                                                   Bc. Silvia Vargová 

                                                  Martin Gondek 

                 
 
24. októbra 2019 /štvrtok/,  o 18.00 hod. v zasadacej  miestnosti  obecného úradu. 
 
 
 Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Schválenie programu 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácia o stave MŠ a ZŠ po zahájení školského roka 2019/2020 
7. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
9. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
10. Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2019  
11. Kultúrne a spoločenské podujatia na  október až december 2019  
12. Rôzne 
13. Záver 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                                                        ––––––––––––––––––––––                                                                                                 
         Ing. Igor Madzin  

starosta obce  
v.r. 
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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. Potoma.     Zároveň navrhol do návrhovej komisie 
poslancov OcZ pána Gibu – predseda návrhovej komisie a pán Jakub - člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 

 
 

Uznesenie č. VIII/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 VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 
dňa    24. októbra 2019,  

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

  
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Giba  - predseda návrhovej komisie  

     a  p. Jakub – 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 
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K bodu č.2  Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia OcZ 
 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov OcZ na prípadné zmeny programu.  Starosta 
navrhol doplniť k bodom rokovania vyhodnotenie akcií „Športový deň obce 2019“ a „ Deň úcty 
k starším 2019“ ako bod 12 a bod12 a 13 prečíslovať na 13 a 14.  

Uznesenie č. VIII/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  VIII. zasadnutia OcZ so  zapracovaním 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 VIII. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava. 

Uznesenie č. VIII/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 VIII. 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 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 4 z 12 

 
Zápisnica  z VIII. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 24. októbra 2019 

 

   

4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácia o stave MŠ a ZŠ po zahájení školského roka 2019/2020 
7. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
9. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
10. Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2019  
11. Kultúrne a spoločenské podujatia na  október až december 2019  
12. Vyhodnotenie akcie „Športový deň“  a „Deň úcty k starším“. 
13. Rôzne 
14. 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, že z  predchádzajúcich uznesení zo zasadnutí OcZ  nevyplývali žiadne úlohy, 

ktoré by boli nesplnené.  

Uznesenie č. VIII/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 , že z predchádzajúcich zasadnutí  OcZ obce Nižná Olšava nevyplynuli 

žiadne úlohy, ktoré by boli nesplnené. 
 

 
 
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 bolo doručené jedno podanie od pána 
Kamil Šimko, bytom Breznička 63, ako žiadosť o pridelenie bytu do podnájmu.  

Uznesenie č. VIII/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 bolo doručené jedno podanie od pána Kamil 

Šimko, bytom Breznička 63, ako žiadosť o pridelenie bytu do podnájmu . 
 
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 –  Informácia o stave MŠ a ZŠ po zahájení školského roka 2019/2020 

 

Bc. Silvia Vargová, riaditeľka Materskej škply,  informovala o stave MŠ a o aktivitách, ktoré boli od 
zahájenia od začiatku šk. r. 2019/2020.  

- štátna školská inšpekcia je očakávaná v danom šk. roku.  
- zmena prevádzky MŠ bola zmenená z poldennej na celodennú prevádzku, cez Úrad práce bol 

od 1.9 prijatý ďalší pedagogický pracovník, nakoľko štátna školská inšpekcia doporučila prijať 
výpomoc a uskutočniť ďalšie opatrenia.  

- doMŠ bolo prijatých 12 detí pre školský rok 2019/2020.  
- Rada školy , predsedníčka Mgr. Simona Feckaničová 

 

Mgr. Jana Kačmárová, riaditeľka Základnej školy,  informovala o koncepcii z roku 2014 - 2019 
a o aktivitách, kultúrnych a školských akciách školy realizovaných v predchádzajúcom školskom 
roku,  

- zmena  členov Rady školy, predsedom sa stala Bc. Katarína Rojková.  
- spolupráca s Breznicou, Miňovcami a Vyšnou Olšavou  
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- dvaja asistenti učiteľa, jeden na dobu troch rokov – Projekt Vzdelanie v rámci projektu cesta k 
úspechu“ a druhý asistent pomáha žiakovi s poruchou zraku.  

- o celkovom počte žiakov a počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, všetci 
navštevujú školský klub detí.  

- dvaja žiaci boli preradení na špeciálnu základnú školu do Svidníka, z dôvodu porúch 
správania.  

- traja žiaci boli prijatí v tomto šk. roku 

 

Uznesenie č. VIII/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 o výchovno-vzdelávacom procese , akciách a aktivitách MŠ.  
 
B. Berie na vedomie 
1. informácie o výchovno-vzdelávacom procese ,  akciách a aktivitách ZŠ.  
 

 
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 –  Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a prerokovanie žiadostí o pridelenie 
nájomných bytov 

 
Starosta informoval o stave obsadenosti 11 b. j.. Pán Pavelica sa nasťahoval do bytu 1/1 a p. 

Baloďanský odriekol prenájom prideleného nájomného bytu 1/2. Starosta informoval poslancov OcZ, 
že by bolo vhodné rozhodnúť o pridelení bytu 1/2.  

Na základe doručených žiadostí o pridelenie 3-izbového bytu, poslanci OcZ schválili pridelenie 
bytu 1/2 pánovi Kamil Šimko, bytom Breznička 63.  Prvá nájomná zmluva s novým nájomcom bude 
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uzavretá na dobu určitú -  6 mesiacov a to po uhradení 6-násobku mesačného nájmu za byt 1/2, na 
účet obce Nižná Olšava.   

Starosta ďalej informoval poslancov OcZ o nedoplatkoch nájomcu Čakurda Juraj a nedoplatkoch 
bývalých nájomcov Maruščák Radoslav a Stanovčák Jozef.  Právnik p. JUDr. Bujdoš Marek bol 
poverený  vymáhaním všetkých nedoplatkov vyplývajúcich  z nájmu bytu u vyššie uvedených 
nájomcov.  

 

Uznesenie č. VIII/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.  Berie na vedomie: 
 1.  informáciu o stave obsadenosti 11 b. j. a o neobsadení trojizbového bytu 1/2 od  1. 8. 
2019. 

2. informáciu o nedoplatkoch nájomcov Čakurda Juraj , Maruščák Radoslav a Stanovčák Jozef 
a stave vymáhania ich nedoplatkov na nájomnom spojenom s užívaním bytu. 

 
 

B.  Schvaľuje:  
1.  pridelenie bytu 1/2 žiadateľovi Kamil Šimko, bytom Breznička 63 v priebehu mesiaca 

november 2019. 
 
 

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

Kosturský                  
       Ivančová 

Potoma 
Jakub 
Giba 

                    

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

 
K bodu  č.8 – Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia 
OZ 

 
   Starosta informoval o :  

-  schválenom prevádzkovom poriadku  MŠ,  
-  o Akadémií M. Tótha – zvyšovanie telesných aktivít, 
-  zasadnutí vlády SR, kde  obec Nižná Olšava dostala dotáciu na kapitálové výdavky na akciu 

Vytvorenie kultúrno-športového centra vo vlastníctve obce v sume  20.000 Eur,  
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- o dotácií účelovo určenej na kapitálové výdavky na akciu „Lávka cez obecný potok“ v sume  
10.000 Eur, 

- o postupe prác na oplotení cintorína 
- zahájenie zateplenia ZŠ, 
- o ukončení stavebných prác na altánku,  
- o informačnej tabuli obce, ktorá bude dokončená a inštalovaná v priebehu novembra,  
- o terénnej práci, ktorá končila 31.8.2019,  o dobrovoľníckej činnosti a 

o pokračovaní  projektov Úradu práce.  
 

 
 

Uznesenie č. VIII/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. informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia 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.9– Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ. 

 
  

Starosta informoval o stave finančných prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ. 
Informácie mali poslanci OcZ v písomnej forme pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 
 

Uznesenie č. VIII/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.  berie na vedomie : 
 

1.  informácie starostu o stave finančných prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ. 
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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.10 – Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2019  

 
 
      Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Nižná Olšava podľa písomných 

materiálov doručených poslancom OcZ v písomnej forme pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
.  

Uznesenie č. VIII/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. Schvaľuje: 
1. rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu  roku 2019 podľa predložených materiálov 
a to nasledovne:  
  

    
 
 
 
 
 

 schválený po úprave zmena rozpočtu o 

bežný rozpočet 237.195,00 Eur 289.255,00 Eur + 52.060,00 Eur 

Kapitálový rozpočet 20.000,00 Eur 79.500,00 Eur + 59.500,00 Eur 

finančné operácie 12.000,00 Eur  14.500,00 Eur + 2.500,00 Eur 

Rozpočet na rok 2019   269.195,00 Eur   383.255,00 Eur + 114.060,00 Eur 
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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. 11 – Kultúrne a spoločenské podujatia na október až december 2019 
 

Poslanci OcZ  sa zaoberali podujatiami:  
- Silvester 2019 

Uznesenie č. VIII/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.  Schvaľuje  
1.  akciu „Silvester 2019“ 
2.  Organizačno – technické zabezpečenie akcie „Silvester 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. 12 – Vyhodnotenie akcie „Športový deň obce 2019“ a „Deň úcty k starším 2019.“  

 

Poslanci vyhodnotili akciu „Športový deň obce 2019“  a „Deň úcty k starším.“  

Uznesenie č. VIII/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.  konštatuje, že  

1.   „Športový deň obce 2019“   a  „Deň úcty k starším 2019“  boli úspešné a výdavky spojené s ich 
realizáciou boli účelne, efektívne  a hospodárne vynaložené.  

 

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.   Rôzne  

  
Poslanec Giba predniesol pripomienku p. Márií Špakovej ml.  o zlom technickom riešení 
odtokovej priekopy v mieste pred domom č. 117.  

 

Uznesenie č. VIII/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: 

A. Schvaľuje: 
 
1.  zhodnotenie stavu priekopy pre domom č. 117 osobnou obhliadkou poslancov OcZ 
spojenú  so súčasným návrhom riešenia tejto situácie.  
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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. 13  Záver  
   

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

Zasadnutie OcZ ukončené o 22.20 hod.  
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

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

    
                          
                    
  
 

 

 


