
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 1 z 8 

 
Zápisnica  z XII. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 30. júna 2020 

 

 

 

 Zápisnica  
 z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 30. júna 2020 o 18. 00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    
 ______________________________________________________________________ 

 

 

 Prítomní: 

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

 -   Poslanci OcZ –PaedDr. Ľudmila Ivančová,  Ing. Jozef Giba,  Radoslav Jakub  

  

 Neprítomní poslanci OZ: 2 / Vladimír Kosturský, Michal Potoma / 

  

 Ďalší prítomní:0 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 12.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/11./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava 
7. Rezervný fond obce a jeho využitie v roku 2020 
8. Ponuka na uplatnenie predkupného práva akcií VVS 
9. Rôzne 
10. 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 3  a OcZ je uznášania schopné. 
Starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani  poslankyňu  OcZ  p.  Ivančovú a  za overovateľov 
zápisnice pána poslanca Gibu a pána poslanca Jakuba.     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. 
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Uznesenie č. XII/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 XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 
dňa 30. júna 2020. 

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

 
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 
traja  z piatich poslancov  OcZ. 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

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. Nebol podaný 
žiadny návrh na zmenu programu. 

Uznesenie č. XII/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 XII. zasadnutia OcZ bez zmien. 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 

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

Uznesenie č. XII/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 XII. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 12.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/11./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava 
7. Rezervný fond obce a jeho využitie v roku 2020 
8. Ponuka na uplatnenie predkupného práva akcií VVS 
9. Rôzne 
10. Záver 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

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 predchádzajúceho zasadnutia OcZ a úloh 

vyplývajúcich z prijatých uznesení. 

Uznesenie č. XII/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 XI. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava  sú splnené.  
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

Jakub 
 
 
 

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

          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.XII/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: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

 

K bodu  č. 6 – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava 
  

 

  
Starosta obce predložil poslancom OcZ  na prerokovanie a schválenie potrebu spracovania 

Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja/PHSR/ obce Nižná Olšava na roky 2021 – 2028. 
Zároveň informoval poslancov OcZ, že posledná verzia PHSR obce Nižná Olšava na roky 2008 – 
2015 stratila platnosť. Poslanci sa rokovaním zhodli na názore, že je potrebné predlžiť  platnosť 
poslednej verzie PHSR obce Nižná Olšava na roky 2008 – 2015 do 31.12.2020 a do konca roka 
bude spracovaný nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja/PHSR/ obce Nižná Olšava na 
roky 2021 – 2028. 

Uznesenie č. XII/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: 
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A. Schvaľuje: 
 

1. Predlženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná 
Olšava na roky 2008 – 2015 do 31.12.2020, 

2. Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava na 
roky 2021 – 2028. 

  
B.  Doporučuje: 

 
1. Starostovi obce zadať spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná 

Olšava na roky 2021 – 2028 spracovateľovi za cenu do 400 €. 
  

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 

K bodu  č. 7 – Rezervný fond obce a jeho využitie v roku 2020 
 
 

Poslanci OcZ mali návrh použitia Rezervného fondu obce a jeho využitie v roku 2020  
predložený v  tlačenej podobe pred zastupiteľstvom a tak pristúpili hneď k jeho prerokovaniu. 
 

Uznesenie č. XII/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. Použitie Rezervného fondu obce Nižná Olšava  v roku 2020  vo výške 7.606,45 € na 
kapitálové výdavky na úhradu časti finančného plnenia Diela „Vytvorenie kultúrno-športového centra 
Nižná Olšava – II.etapa“ . 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 
K bodu  č. 8 –  Ponuka na uplatnenie predkupného práva akcií VVS 

 

 Starosta obce informoval o ponuke na uplatnenie predkupného práva na akcie 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,  akcionára Obec Čerhov v počte 5144 kusov pri cene 
33,19 € za jeden kus.  

Poslanci OcZ v rozprave  neprejavili záujem o kúpu akcií VVS do vlastníctva obce Nižná Olšava. 

 

Uznesenie č. XII/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 ponuke na uplatnenie predkupného práva na akcie 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , akcionára Obec Čerhov v počte 5144 kusov 
pri cene 33,19 € za jeden kus .  

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
      

        Kosturský     Ivančová 
        Potoma     Giba 

Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č. 9 – Rôzne 

 
Starosta vyzval poslancov na prihlásenie sa do rozpravy v bode Rôzne. 
Nikto z prítomných poslancov OcZ sa do rozpravy neprihlásil. 
 
 
 
 
K bodu č. 10  –  Záver 
 
 

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

 
 
 
 
Zasadnutie OcZ ukončené o 22.25 hod.  

 
 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
 
Zapísala: PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

Ing. Jozef Giba    ...................................        
 
 
Radoslav Jakub     ..................................  

 


