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Zápisnica  z IX. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 19.decembra 2019 

 

 

 

 Zápisnica  
 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 19. decembra 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,  Radoslav Jakub 

  

 Neprítomní poslanci OZ:     1    - Michal Potoma  

 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 9.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OcZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
7. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OcZ 
8. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
9. Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2019  
10. Inventarizácia majetku obce za rok 2019 
11. Spoločný školský obvod a dopravné žiakov zo škôl mimo spoločného školského obvodu na školský 

rok 2019/2020 
12. Prerokovanie postupu obce pri finančnej podpore žiakov vo veku od 5 do 15 rokov,  s trvalým 

pobytom v obci, navštevujúcich CVČ zriadené v inej obci , na rok 2020 
13. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 a programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 
14. Plán zasadnutí OZ na rok 2020 
15. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  január 2020 až marec 2020 
16. Rôzne 
17. Záver 
 
 
 
                                                                                                                        ––––––––––––––––––––––                                                                                                 
         Ing. Igor Madzin  

starosta obce 
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K bodu č.1 -  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie 
návrhovej komisie 

 
Rokovanie OcZ  otvoril Ing. Igor Madzin, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a 

informoval o doručenom programe rokovania.  
Starosta obce  konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 4  a OcZ je uznášania schopné. 
Starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ Ivančovú a za overovateľov 
zápisnice pána poslanca OcZ Kosturského a pána poslanca OcZ Jakuba.  Zároveň navrhol do návrhovej 
komisie poslancov OcZ pána Gibu– predseda návrhovej komisie a pána Vladimíra Kosturského– člen 
návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
 

Uznesenie č. IX/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. že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ PaedDr. Ľudmilu Ivančovú 

a za overovateľov zápisnice pána poslanca OcZ Vladimíra Kosturského a pána poslanca OcZ 
Radoslava Jakuba.  

 
 
B. Volí: 

 
1. Návrhovú komisiu v zložení  Ing. Jozef Giba - predseda návrhovej komisie  
a  p. Vladimír Kosturský– člen návrhovej komisie. 
 
 

C. Konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní 
štyria z   piatich zvolených poslancov  OcZ. 

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

      Ivančová 
Giba 
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. Poslanci OcZ 
nemali žiadne výhrady k doručenému programu zasadnutia OcZ a schválili program 9. zasadnutia OcZ 
podľa doručenej pozvánky bez zmien a doplnení.  

Uznesenie č. IX/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 IX. zasadnutia OcZ nasledovne : 

 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
K bodu č.3– Schválenie  programu IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
 
 Poslanci schválili program 9. Zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa doručenej pozvánky 
bez zmien a doplnení. 

Uznesenie č. IX/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 IX. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

 Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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3. Schválenie programu 9.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OcZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
7. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OcZ 
8. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
9. Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2019  
10. Inventarizácia majetku obce za rok 2019 
11. Spoločný školský obvod a dopravné žiakov zo škôl mimo spoločného školského obvodu na školský 

rok 2019/2020 
12. Prerokovanie postupu obce pri finančnej podpore žiakov vo veku od 5 do 15 rokov,  s trvalým 

pobytom v obci, navštevujúcich CVČ zriadené v inej obci , na rok 2020 
13. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 a programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 
14. Plán zasadnutí OcZ na rok 2020 
15. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  január 2020 až marec 2020 
16. Rôzne 
17. Záver 

 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

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

 
Na VIII.  zasadnutí OcZ bolo  prijaté uznesenie VIII/2019/13, ktoré  bolo splnené.   
 

Uznesenie č. IX/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: 

 
 
Berie na vedomie : 
 
1.  Uznesenie VIII/2019/13  bolo splnené.  
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      Kosturský 

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.5-Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

 
Starosta informoval, že boli doručené podania od občanov. Od posledného zasadnutia OcZ bolo 

doručené podanie od Nikoly Madzin, ohľadom skončenia nájmu v 11  bytovej jednotke v byte 4/1. 
Pani Stanislava Vodilková, bytom Roškovce podala žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu do 

podnájmu v 11 bytovej jednotke.  
Pán Ján Keselica, bytom Stropkov, podal žiadosť o pridelenie obecného bytu. 

Uznesenie č. IX/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.  Ukončenie nájomnej zmluvy na byt 4/1 v 11 bytovej jednotke, doručenej Nikolou Madzin a to 

k 31.12.2019, 
2.  Žiadosť p. Stanislavy Vodilkovej o pridelenie jednoizbového bytu do podnájmu v 11 bytovej 

jednotke,  
3. Žiadosť p. Jána Keselicu o pridelenie obecného bytu. 
 

 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č.6–Informácia o stave obsadenosti 11. b.j a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 

 

 V súčasnosti sú všetky byty v 11 bytovej jednotke obsadené. Beží súdne konanie u najväčších 
dlžníkov vo veci vymáhania nedoplatkov na nájomnom.  

Poslanci schválili pridelenie bytu 4/1 p. Stanislave Vodilkovejz Roškoviec.   

Uznesenie č. IX/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 starostu obce o obsadenosti bytov  11 bytovej jednotke ku dňu konania 

IX.zasadnutia OcZ  
2. Informácie starostu obce o stave vymáhania pohľadávok na nájomnom.  
 
B. Schvaľuje :  
1.  Pridelenie bytu 4/1 p. Stanislave Vodilkovej, bytom Roškovce od 1.1.2020 
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      Kosturský 

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.7 – Informácie po prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OZ.  

 
Starosta informoval: 
-  o prebiehajúcich projektoch v škole, na ihrisku, projektoch z Úradu práce, zhotovenie 

pripojovacieho plynovodu a plynofikácií kotolne v škole,   
- o  uzatvorení úverovej zmluvy na vykrytie nákladov (oplotenie cintorína, vyhotovenie 

cesty na cintoríne) 
- z Envirofondu  bolo doručených 80.000 Eur na účet obce na zateplenie Budovy škôl 

a školských zariadení.  
- o osadení novej úradnej tabule obce pri obecnom úrade.  
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Uznesenie č. IX/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. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch v škole, na ihrisku, projektoch z Úradu 
práce, zhotovenie pripojovacieho plynovodu a o plynofikácií kotolne v škole,  
2. Informácie starostu obce o uzatvorení úverovej zmluvy na vykrytie nákladov (oplotenie 
cintorína, vyhotovenie cesty na cintoríne), 
3.  Informácie starostu obce o úhrade 80.000 Eur z Envirofondu  na účet obce na projekt 
„Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení“, 
4. Informácie starostu obce  o osadení úradnej tabule obce.   
 
B. Schvaľuje:  

 
1. Práce naviac k projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení“ 
potrebných na dokončenie a sprevádzkovanie budovy, vrátane vybavenia Školskej jedálne pri MŠ 
Nižná Olšava, zvýšenia kapacity MŠ a rozšírenia sociálnych zariadení a splynofikovanie kotolne.  
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      Kosturský 

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

K bodu  č.8–Informácie o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 

 
Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ.  
 

Uznesenie č. IX/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 stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.9 – Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2019 

 
Starosta informoval o potrebe úpravy schváleného rozpočtu obce  na rok 2019 za strane 

príjmov aj výdavkov z dôvodu, že obci bola uhradená schválená dotácia z Envirofondu vo výške 
80.000 Eur na kapitálové výdavky.  

Uznesenie č. IX/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.        Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 19.12.2019 vo výške 80.000 Eur na strane kapitálových 
príjmov a vo výške 80.000 Eur na strane kapitálových  výdavkov obce na realizáciu stavby „Zvyšovanie 
energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení“. 

 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub                                                     

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č.10 – Inventarizácia majetku obce za rok 2019 

 
Starosta obce doporučil poslancom vykonať inventarizáciu majetku obce k 31.12.2019.  

Poslanci OcZ sa zhodli o zložení inventarizačných komisií nasledovne: každá inventarizačná komisia 
musí mať minimálne také zloženie: najmenej 1 poslanec OcZ, 1 zamestnanec obce mimo úseku, kde 
sa vykonáva inventarizácia a 1 zamestnanec úseku, kde sa inventarizácia vykonáva.  Inventarizáciu je 
nutné vykonať ku dňu 31.12.2019, v termíne do 29.2.2020.  

 
 
 

Uznesenie č. IX/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.  Vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2019 v termíne do 29.2.2020,  
2. Zloženie každej  inventarizačnej  komisie nasledovne: najmenej 1 poslanec OcZ, 1 

zamestnanec obce mimo úseku kde sa vykonáva inventarizácia a 1 zamestnanec úseku, kde sa 
inventarizácia vykonáva.  
 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

K bodu  č.11 – Spoločný školský obvod a dopravné žiakov zo škôl mimo spoločného školského 
obvodu.  

 
Poslanec Jakub navrhol preplácať  dopravné pre žiakov piateho až deviateho ročníka zo škôl 

mimo spoločného školského obvodu v kalendárnom roku 2020 podľa dochádzky žiaka z obce Nižná 
Olšava  do školy rovnako ako v kalendárnom roku 2019 .  

Uznesenie č. IX/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: 
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A.  Schvaľuje  
1. Preplácanie  cestovného žiakom s trvalým pobytom v  obci Nižná Olšava a to piateho až 

deviateho ročníka, ktorí dochádzajú na základné školy mimo spoločný školský obvod a ktorým nebolo 
preplatené cestovné inou školou,  v intervale raz za tri mesiace/kvartál/ od 1.1.2020 do 31.12.2020 
do výšky hodnoty cestovného lístka autobusovej dopravy. Podmienkou preplatenia cestovného je 
doloženie dochádzky žiaka za príslušný kvartál a to do 30 dní po uplynutí príslušného kvartálu. 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  č.12 – Prerokovanie postupu obce pri finančnej podpore žiakov vo veku od 5 do 15 
rokov, s trvalým pobytom v obci, navštevujúcich CVČ zriadené v inej obci, na rok 2020 

 
 

Poslanci OcZ mali predložený k prerokovávaniu návrhu postupu obce Nižná Olšava pri finančnej 
podpore žiakov vo veku od 5 do 15 rokov,  s trvalým pobytom v obci Nižná Olšava, navštevujúcich 
CVČ zriadené v inej obci , na rok 2020. Poslanci jednotne navrhli na schválenie finančný príspevok  na 
úhradu 100 % nákladov na žiaka  vo veku od 5 do 15 rokov,  s trvalým pobytom v obci Nižná Olšava, 
navštevujúcich CVČ zriadené v inej obci , po preukázaní rozhodnutia o prijatí  na krúžok a zaplatenej 
sumy v roku 2020 resp. uhradenej jedným z rodičov žiaka, a to iba za jeden krúžok na jedného žiaka 
za kalendárny rok 2020 a to pri uplatnení  si príspevku a preukázaní zaplatenej sumy za CVČ v termíne 
do 31.12.2020 za predpokladu, že rodičia resp. rodič má uhradené všetky finančné záväzky voči obci 
Nižná Olšava ku dňu podania žiadosti. 

 

Uznesenie č. IX/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: 
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A. Schvaľuje: 
 
1. Finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2020, na úhradu 100 % nákladov na žiaka  vo veku od 5 
do 15 rokov,  s trvalým pobytom v obci Nižná Olšava, navštevujúcich CVČ zriadené v inej obci , po 
preukázaní rozhodnutia o prijatí  na krúžok a zaplatenej sumy v roku 2020 resp. uhradenej jedným z 
rodičov žiaka, a to iba za jeden krúžok na jedného žiaka za kalendárny rok 2020 a to pri uplatnení  si 
príspevku a preukázaní zaplatenej sumy za CVČ v termíne do 31.12.2020 za predpokladu, že rodičia 
resp. rodič má uhradené všetky finančné záväzky voči obci Nižná Olšava ku dňu podania žiadosti o 
finančný príspevok. 

 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub                                                     

 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

        

 K bodu  č.13–Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a programový rozpočet obce na roku 2020-
2022 

 
Starosta obce  informoval poslancov OcZ o návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a o 

programovom rozpočte obce na roky 2020-2022. Starosta obce  informoval poslancov OcZ, že obce 
do 2000 obyvateľov nie sú povinné uplatňovať programy v rozpočte obce a to už od rozpočtu na rok 
2014. Uznesením I/2014/17 OZ schválilo neuplatňovanie programov v rozpočte obce Nižná Olšava  
od roku 2015. Zároveň mohli poslanci OcZ vzniesť pripomienky a návrhy rozpočtu na rok 2020, ktorý 
mali k dispozícii v písomnej forme. Starosta obce informoval, že k návrhu rozpočtu, vyvesenom na 
úradnej tabuli a na stránkach obce,  nepodal nikto z občanov pripomienky. Starosta obce požiadal 
poslancov OcZ o návrhy  na určenie rozsahu zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce. 
Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce je pre rok 2020 do výšky 3000,- €.  

 
 

 
Uznesenie č. IX/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 a ustanovením § 10 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov po 
prerokovaní: 
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A. Berie na vedomie: 
 
1.  Návrh rozpočtu na rok 2020 
 
 
B. Schvaľuje: 
 
1. Rozpočet obce Nižná Olšava na rok 2020 v celkovej sume: 314 700,- € na strane príjmov         

a 314 700,- € na strane výdavkov podľa členenia : 
 
Bežný rozpočet :  Príjmy    262 700,- € 
   Výdavky  262 700,- € 
Kapitálový rozpočet :  Príjmy    30 000,- € 
   Výdavky  30 000,- € 
Finančné operácie :  Príjmy    22 000,- € 
   Výdavky  22 000,- € 
 
Rozpočet spolu :  Príjmy    314 700,- € 
   Výdavky  314 700,- € 
 
2. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce a to : 
 
- Presuny v rámci jednotlivých oblasti ekonomickej klasifikácie do výšky 3000,-€ 
- Povolené prekročenie a viazanie príjmov v rozsahu 3000,- € 
- Povolené prekročenie a viazanie výdavkov  v rozsahu 3000,- € 
- Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 3000,- € 

Platné od 1.1.2020 

 
C. Žiada starostu obce  
 
1. Po vykonaní zmeny rozpočtu, o vykonaných zmenách rozpočtu informovať  poslancov OcZ na 
najbližšom zasadnutí OcZ. 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [1] 
      Kosturský   Giba 

      Ivančová 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

K bodu  č.14 – Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo sa musí uskutočniť minimálne raz za tri mesiace. Starosta obce 

odporučil do návrhu plánu zasadnutí OZ termíny 13.02.2020,  07.05.2020, 09.07.2020, 08.10.2020  
a 10.12.2020. Poslanci OZ sa stotožnili s doporučeným návrhom plánu zasadnutí na rok 2020.  
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Uznesenie č. IX/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. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava v roku 2020 v termínoch 
13.02.2020,  07.05.2020, 09.07.2020, 08.10.2020  a 10.12.2020.   
 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

K bodu  č.15–Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace január 2020 až február  2020 

 
 
Starosta vyzval prítomných poslancov OcZ na podávanie návrhov na usporiadanie kultúrnych 

a spoločenských podujatí a akcií na mesiace január 2020 až február 2020.  
Poslanci navrhli usporiadať akciu  „Obecnú zabíjačku“ na termín  25.01.2020. 

 
 

Uznesenie č. IX/2019/15 
 
 

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. Usporiadanie  akcie „Obecná zabíjačka 2020“ v dňoch 25.01.2020 a 26.01.2020. 
2. OTZ akcie „Obecná zabíjačka 2020“ 
 

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

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

 

 

K bodu  č.16  – Rôzne  

 
Starosta navrhol: 
- Stanoviť  hodnotu pozemkov obce vo vlastníctve  obce Nižná Olšava podľa Vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, určenou súčinom jednotkovej všeobecnej 
hodnoty pozemku za meter štvorcový(3,32 €) vynásobenou počtom štvorcových metrov 
pozemkov obce vo vlastníctve  obce Nižná Olšava,  

-  Zapojenie sa do 3. výzvy - Program ENI HUSKROUA 2014-2020, projektu cezhraničnej 
spolupráce Maďarsko -Slovensko- Rumunsko- Ukrajina,  

- Schválenie odmien všetkým poslancom OcZ za vykonanú prácu, vo výške jednej odmeny 
za jedno zasadnutie OcZ  a to za obdobie prvý až deviaty mesiac roku 2019.  

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce hľadať riešenie prístupovej cesty popri 
oplotení cintorína k veľkokapacitným kontajnerom v spolupráci s Poľnohospodárskym 
družstvom „Tokajík“.  
 

Uznesenie č. IX/2019/16 
 
 

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. Stanovuje: 
 

1. Hodnotu pozemkov vo vlastníctve  obce Nižná Olšava  pre potreby účtovníctva, určenou 
súčinom Jednotková všeobecná hodnota pozemkov za meter štvorcový(3,32 €) pozemku 
vo vlastníctve  obce Nižná Olšava  vynásobenou počtom štvorcových metrov pozemkov 
vo vlastníctve  obce Nižná Olšava .  
 

B:        Schvaľuje:  
 
1. Zapojenie obce Nižná Olšava  do 3. výzvy - Program ENI HUSKROUA 2014-2020, 

projektu cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko- Rumunsko- Ukrajina, 
2. Financovanie spracovania projektu a výdavkov  spojených so zapojením do 3. výzvy - 

Program ENI HUSKROUA 2014-2020 a to až do realizačnej fázy schváleného projektu 
vrátane verejného obstarávania, z finančných prostriedkov schváleného rozpočtu obce 
Nižná Olšava na rok 2020, 
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3.  Odmeny všetkým poslancom OcZ za obdobie prvý až deviaty mesiac roku 2019  za 
vykonanú prácu, vo výške jednej odmeny za jedno zasadnutie OcZ.  

 
 

 
C:     Doporučuje :  
 

1. Starostovi obce hľadať riešenie vedenia prístupovej cesty popri oplotení cintorína 
k veľkokapacitným kontajnerom v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom 
„Tokajík“.  

 
 

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

      Ivančová 
Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

K bodu  č.17–Záver  

 

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť.   
 
 
Zasadnutie OcZ ukončené o 22.50 hod.  
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

 Vladimír  Kosturský  ............................     
 

Radoslav Jakub    ............................     


