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 Zápisnica  
 zo XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 10. Mája 2020 o 15. 00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    
 ______________________________________________________________________ 

 

 

 Prítomní: 

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

 -   Poslanci OcZ –Vladimír Kosturský, PaedDr. Ľudmila Ivančová, Ing. Jozef Giba, Michal Potoma,  

  

 Neprítomní poslanci OZ:     1 / Radoslav Jakub/ 

  

 Ďalší prítomní:0 

 
 Program zasadnutia 
 

 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 11.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/10./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Záverečný účet obce za rok 2019 
7. Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2020  
8. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
9. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
10. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ k 31.3.2020 
11. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 2020  
12. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  máj 2020 až júl 2020 
13. Rôzne 
14. Záver 
 

K bodu č.1 -  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba 
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 4  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  – Potoma - člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. XI/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: 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Doručený program XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa 
10. mája 2020.  

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. Giba - predseda návrhovej komisie a  p. Potoma– člen návrhovej 
komisie. 

 
 

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

 
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.2 Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia OcZ 
 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov OcZ na prípadné zmeny programu. Nebol oddaný 
žiadny návrh na menu programu. 

Uznesenie č. XI/2020/02 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona 
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní 
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A. Berie na vedomie : 
 
1. Doručený program XI. zasadnutia OcZ bez zmien. 

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

      Ivančová 
Giba 
Potoma 
   
 
      

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

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

Uznesenie č. XI/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: 

program XI. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

  
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 11.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/10./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Záverečný účet obce za rok 2019 
7. Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2020  
8. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
9. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
10. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ k 31.3.2020 
11. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 2020  
12. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  máj 2020 až júl 2020 
13. Rôzne 
14. Záver 
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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.4–Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ a kontrola úloh 

 
Starosta informoval o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ a úloh 

vyplývajúcich z prijatých uznesení. 

Uznesenie č. XI/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 prijaté uznesenia  z X. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava  sú splnené.  
 
 
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.5-Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

  

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ neboli doručené na obecný úrad 
žiadne podania, ktoré by bolo potrebné prerokovať na obecnom zastupiteľstve.  

Uznesenie č. XI/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: 

 
 
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: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
 Jakub     Kosturský 

      Ivančová 
Giba 
Potoma 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

K bodu  č.6–Záverečný účet obce za rok 2019 
 

  
 Starosta obce predložil poslancom OcZ  na prerokovanie a schválenie Záverečný účet 

obce Nižná Olšava za rok 2019. Poslanci OZ mali materiál predložený v písomnej forme. Prítomní 
poslanci nemali návrhy a závažné pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2019. 
Poslanci OZ navrhli schváliť Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2019 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Zisk obce sa prerozdelí na aktivity na rozvoj obce.  

 

Uznesenie č. XI/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. Schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2019 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
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2. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 
34.643,57 Eur na rozvoj obce.   

 
 

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

      Ivančová 
Potoma 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.7 – Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2020  
 

Poslanci OZ mali návrh Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2020  predložený v 
 tlačenej podobe pred zastupiteľstvom a tak pristúpili hneď k jeho prerokovaniu. 
 

Uznesenie č. XI/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. Úpravu č. 2 schváleného rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 

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

      Ivančová 
Giba 
Potoma 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 7 z 11 

 
Zápisnica  z XI. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 10. mája 2020 

 

 

 
K bodu  č.8 – Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na 
nájomnom 

 

 Starosta obce informoval, že v súčasnosti sú všetky byty v 11 bytovej jednotke sú obsadené. 
Beží súdne konanie u najväčších dlžníkov vo veci vymáhania nedoplatkov na nájomnom. Bližšie 
informácie sú uvedené v predloženom písomnom materiáli, týkajúcom sa nájomcov 11. bytovej 
jednotky. 

Uznesenie č. XI/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. Berie na vedomie: 
 
1. Informácie starostu obce o obsadenosti bytov  11 bytovej jednotke ku dňu konania XI. 

zasadnutia OcZ  
2. Informácie starostu obce o stave vymáhania pohľadávok na nájomnom.  
 
 
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.9– Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia 
OZ 
 
Starosta informoval o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OcZ.  
- terénna sociálna práca,  škola,  kultúrno - športové centrum.  

Uznesenie č. XI/2020/09 

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. Berie na vedomie: 

1.Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia   
OcZ. 

 
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. 10 – Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
k 31.3.2020 
 

 Starosta obce predložil poslancom OZ  v písomnej forme stav  finančných prostriedkov na 
účtoch obce a v pokladni OcÚ k 31.3.2020 

Uznesenie č. XI/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. Berie na vedomie: 
 

1. Informácie starostu obce o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
k 31.3.2020. 

 
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. 11– Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 2020  
 

Poslanci sa zaoberali pokračovaním prác na sprevádzkovaní fitness centra a sály v priestoroch 
Kultúrno športového centra/KŠC/ v areáli trávnatého ihriska. Nutnosťou súčasnej situácie je mať 
kamerový systém v obci z dôvodu zabezpečenia majetku obce a dodržiavania verejného poriadku 

Uznesenie č. XI/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.  Schvaľuje : 
1. Použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce roku 2020 na technické zabezpečenie 

kamerového systému v obci po etapách.  
 

B. Doporučuje:   

1. starostovi obce zistiť alternatívne možnosti zabezpečenia kamerového systému.  

 

 

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. 12 Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace   máj 2020 až júl 2020 
 

 Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 poslanci OcZ neschvaľujú konanie žiadnych  
kultúrnych, spoločenských a športových aktivít do konca júla 2020.  
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Uznesenie č. XI/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. Nechvaľuje: 
 
1.  Usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  v mesiacoch máj, jún,  júl 
2020.  
 
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. 13 Rôzne 
  
 Starosta obce informoval o zhoršenom stave separácie odpadov.  Poslanci OcZ sa zhodli na 
názore zvolať verejné zhromaždenie občanov po čiastočnom uvoľnení protiepidemiologických 
opatrení  (životné prostredie a ochrana majetku obce, bezpečnosť).  Poslanec Kosturský navrhol 
zhotovenie lavičiek do altánku a umiestnenie košov na odpadky v autobusových zastávkach. 
Poslankyňa Ivančová navrhla zhotovenie lavičiek  na multifunkčné ihrisko.  

Uznesenie č. XI/2020/14   

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.   Zabezpečenie košov na odpadky a ich umiestnenie v autobusových zastávkach, z rozpočtu 
obce roku 2020,  
2.   zhotovenie lavičiek  a odpadkového koša do altánku v parku obce z rozpočtu obce roku 2020,  
3.  zhotovenie lavičiek na multifunkčné ihrisko z rozpočtu obce roku 2020.  
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
 Jakub      Kosturský 

      Ivančová 
Giba 
Potoma 
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         ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

      

    

K bodu č. 14 Záver 
 

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

 
 
 
 
Zasadnutie OcZ ukončené o 18. 35 hod.  

 
 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
 
Zapísala: PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

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

    
 
      
  
 

 


