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 Zápisnica  
 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 20. februára 2020 o 17. 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 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
7. Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2020  
8. Inventarizácia majetku obce za rok 2019 
9. Vyhodnotenie akcií  „Silvester 2019“ a „Obecná zabíjačka 2020“ 
10. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2020 až máj 2020 
11. Rôzne 
12. 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 pánov poslancov 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. 

 
Uznesenie č. X/2020/01 

 
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: 
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A. Berie na vedomie:  

1. Doručený program X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa    
20.februára 2020,  

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 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.  Starosta obce 
navrhol doplniť program zasadnutia o bod „ Vstup obce Nižná Olšava  do Klubu akcionárov 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.“ ako 11. bod X . zasadnutia OcZ a následne 

prečíslovanie zostávajúcich bodov.  
 

Uznesenie č. X/2020/02 

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  X. zasadnutia OcZ so zmenami. 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
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Giba 
Potoma 
Jakub   
 
      

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
K bodu č.3  Schválenie  programu zasadnutia OcZ 
 
Starosta obce dal hlasovať o programe X. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava. 

Uznesenie č. X/2020/03 

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 X. 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 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
7. Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2020  
8. Inventarizácia majetku obce za rok 2019 
9. Vyhodnotenie akcií  „Silvester 2019“ a „Obecná zabíjačka 2020“ 
10. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2020 až máj 2020 
11. Vstup obce Nižná Olšava  do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

o.z.“ 
12. Rôzne 
13. 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 vykonanej 

inventarizácií obce za rok 2019 vyplývajúcej z uznesenia č. IX/2019/10.  

 Uznesenie č. X/2020/04 

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 uznesenie č. IX/2019/10 bolo splnené.   
 
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.   

Uznesenie č. X/2020/05 

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: 
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A.  Berie na vedomie: 
1.  informácie starostu obce, že na obecný úrad neboli doručené žiadne podania.  
 
 
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 – Informácie o prebiehajúcich projektov a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OcZ.  

    
  

Starosta obce predložil informácie poslancom OcZ  ohľadom výstavby lávky cez potok, o stave 
akcie „Vytvorenie   kultúrno-športového centra“, o nutnosti zrekonštruovať podlahy na obecnom 
úrade Nižná Olšava.  

Od 4. 2. 2020 je opätovne zavedená terénna sociálna práca v  obci. Naďalej pokračujú projekty 
prostredníctvom ÚPSVaR Stropkov.  

Ďalej starosta informoval o schválení dotácie pre obec Nižná Olšava vo výške 1.500,00 Eur na 
festival ľudovej kultúry 2020.  

Uznesenie č. X/2020/06   

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 o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OcZ.  
 

B. Schvaľuje: 
1. Stavebné práce na dokončenie fitness centra a spoločenskej miestnosti kultúrno-

športového centra (KŠC) a osvetlenie altánku pri KŠC.   
2. Stavebné práce spojené z rekonštrukciou podlahy v miestnosti starostu obce 

a v miestnosti ekonóma obce. 
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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.7 – Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2020 
 
Starosta obce informoval, že je potrebné upraviť a navýšiť rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti 
o sumu 28 109 € z dôvodu opätovného zahájenia terénnej sociálnej práce v obci, schváleného projektu 
Cesta na trh práce prostredníctvom ÚPSVaR Stropkov a vykonanie volieb do NR SR 2020. Rozpočet 
obce sa navyšuje  o 28.109,00 Eur z 284.700,00 Eur na 312.809,00 Eur v príjmovej aj výdavkovej časti 
rozpočtu obce na rok 2020.  

Uznesenie č. X/2020/07 

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: 

 
1.  Rozpočet obce na rok 2020 sa navyšuje  o 28.109,00 Eur z 284.700,00 Eur na 312.809,00 Eur 
v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2020.   

 
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 – Inventarizácia majetku obce za rok 2019 
   

Bola vykonaná inventarizácia majetku obce za rok 2019 k 31.12.2019, pričom neboli zistené 
žiadne rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom majetku.  
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Uznesenie č. X/2020/08 

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.  Konštatuje, že : 
 

1.  Po vykonaní inventarizácie majetku obce Nižná Olšava k 31.12.2019 neboli zistené žiadne 
rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom majetku 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.9 :    Vyhodnotenie akcií  „Silvester 2019“ a „Obecná zabíjačka 2020“ 

 

Starosta informoval o akciách „Silvester 2019“ a „Obecná zabíjačka 2020“.  

Uznesenie č. X/2020/9  

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 „Silvester 2019“  
2. vyhodnotenie akcie „Obecná zabíjačka 2020“ 

 
B: Konštatuje, že : 
1. Výdavky na akciu „Silvester 2019“ boli efektívne, účelovo a hospodárne využité.  
2. Výdavky na akciu „Obecná zabíjačka 2020“ boli efektívne, účelovo a hospodárne 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                                                                     
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K bodu č. 10  Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace marec 2020 až máj 2020 
  
 Poslanci sa zaoberali akciami na obdobie marec – máj 2020 a navrhli usporiadať akcie „Kraslice 
2020“ na 29. marec 2020  a „Deň matiek 2020“ v mesiaci máj.  

Uznesenie č. X/2020/10   

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.  termín konania akcie „Kraslice 2020“ na 29. marec 2020 
2.    OTZ akcie „Kraslice 2020“ 
3.    konanie akcie  „Deň matiek 2020“ v mesiaci máj 
4.   OTZ akcie  „Deň matiek 2020“ 
 
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. 11 Vstup obce Nižná Olšava  do „Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., o.z.“ 
 
Starosta obce informoval o možnosti vstupu obce do Klubu akcionárov Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.“  / KA VVS OZ / 

Uznesenie č. X/2020/11   

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.  Znenie stanov KA VVS OZ 
 
B. Schvaľuje :  
1. Členstvo obce Nižná Olšava  v združení: 

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. 
Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika 
IČO: 52861058 
Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096 
Registrový úrad: MV SR 
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C. Poveruje:   

1.   Starostu obce Nižná Olšava, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom 

členstva v KA VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov KA VVS OZ. 
 
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  Rôzne 

  
 Poslanec Potoma informoval o potrebnej výmene  rizikových drevených elektrických stĺpov za 
betónové.   
  Poslanci OcZ Ivančová a Jakub navrhli   inštaláciu  kamerového systému na týchto miestach:  

- Okolie budovy škôl a školských zariadení 
- Park obce 
- Obecný úrad 
- Okolie 11 Bytovej jednotky a cintorína.  
-  

Uznesenie č. X/2020/12   

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. Doporučuje:  
 
1.  starostovi obce zistiť možnosti inštalácie kamerového systému v obci z dôvodu ochrany občanov 
a majetku obce na týchto verejných priestranstvách: okolie budovy škôl a školských zariadení, park 
obce, obecný úrad, okolie 11 Bytovej jednotky a cintorína.  
  
2. starostovi  obce kontaktovať Východoslovenskú distribučnú spoločnosť ohľadom výmeny 
drevených podperných bodov na elektrickú energiu.  

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

       Ivančová 
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Giba 
Potoma 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

         

K bodu č. 15  Záver  
   

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

 
Zasadnutie OcZ ukončené o 20. 35 hod.  

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

Zapísala: PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

Vladimír Kosturský ...................................        
 
 
Radoslav  Jakub    .................................. 

    
                          
                    
  


