Zápisnica
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Olšava,
konaného dňa 12. decembra 2020 o 16.30 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:
Ďalší prítomní:

1 Michal Potoma
0

Program zasadnutia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Schválenie programu 14.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ a kontrola úloh
Podania občanov, fyzických a právnických osôb
Informácia o stave obsadenosti 11 b.j.
Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ
Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ
Úprava č. 4 schváleného rozpočtu obce na rok 2020
Inventarizácia majetku obce za rok 2020
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 2021
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava
Byty nižšieho štandardu
VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nižná Olšava
Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 a programový rozpočet obce na roky 2021 – 2023
Návrh zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie cyklotrasy v katastri obce Nižná Olšava
Plán zasadnutí OZ na rok 2021
Možnosti nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku obce
Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace január 2021 až marec 2021
Rôzne
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.
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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 pánov poslancov OcZ p. Jakuba a p. Kosturského. 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. XIV/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 XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Olšava, konaného dňa
12. decembra 2020,
2. že starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ p. Ivančovú a za
overovateľov zápisnice pána poslanca OcZ Jakuba a pána poslanca OcZ Kosturského.
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
štyria z piatich poslancov OcZ.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]

proti: [0]

zdržal sa: [0]

Ivančová
Giba
Kosturský
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. Žiaden
z prítomných poslancov OcZ nenavrhol žiadne zmeny v doručenom programe zasadnutia OcZ.
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Uznesenie č. XIV/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 XIV. zasadnutia OcZ bez zmien.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]

proti: [0]

zdržal sa: [0]

Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub
............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č.3 – Schválenie programu 14.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci OcZ schválili doručený program XIV. zasadnutia OcZ.

Uznesenie č. XIV/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 XIV. 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 14.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 obsadenosti 11 b.j.
7. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ
8. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ
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9. Úprava č. 4 schváleného rozpočtu obce na rok 2020
10. Inventarizácia majetku obce za rok 2020
11. 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 2021
12. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava
13. Byty nižšieho štandardu
14. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nižná Olšava
15. Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 a programový rozpočet obce na roky 2021 – 2023
16. Návrh zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie cyklotrasy v katastri obce Nižná
Olšava
17. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
18. Možnosti nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku obce
19. Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace január 2021 až marec 2021
20. Rôzne
21. Záver
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]

proti: [0]

zdržal sa: [0]

Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub
............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č.4 – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/13./ zasadnutia OZ a kontrola úloh
Starosta informoval, že z predchádzajúceho zasadnutia bolo splnené uznesenie XIII/2020/05 z 13.
zasadnutia OcZ .
Uznesenie č. XIV/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:

B: Konštatuje, že :
1. Uznesenie č. XIII/2020/05 bolo splnené.
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Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]

proti: [0]

zdržal sa: [0]

Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub
............................
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. Bolo
doručené od Dominika Lacu, bytom Nižná Olšava 3, ako žiadosť o pridelenie obecného nájomného
bytu.

Uznesenie č. XIV/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. podanie žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu Domika Lacu, bytom Nižná Olšava 3
o dvoj- alebo trojizbový byt.
B. schvaľuje
1. pridelenie dvoj – alebo trojizbového bytu v 11 b.j Nižná Olšava 107 po uvoľnení a to pre
žiadateľa Dominika Lacu, Nižná Olšava 3.
C: Ukladá
Starostovi obce informovať poslancov OcZ v prípade uvoľnenia bytu v 11 b. j. a pridelení bytu
žiadateľovi Dominikovi Lacovi, Nižná Olšava 3.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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K bodu č. 6 – Informácia o stave obsadenosti 11 b.j.
Starosta obce informoval o obsadenosti 11. b.j., pričom uviedol, že v súčasnosti sú všetky byty
obsadené a rieši sa vypratanie bytu 6/2.
Uznesenie č. XIV/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 obce o obsadenosti 11 b.j.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č. 7 – Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného
zasadnutia OcZ
Starosta obce informoval o dokončenej optimalizácií odberných miest, o odstránení meračov
z troch odberných miest, usadení skrinky na ovládanie verejného osvetlenia a zapínanie
a vypínanie verejného osvetlenia podľa astronomických hodín.
Ďalej informoval o dokončení lavičky, o zapojení do projektu „Zelené obce Slovenska“ (vysadenie
stromčekov – druh lipa v obci).
Je spracovaný a na schválenie pripravený „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Nižná Olšava na roky 2021 -2027“
Pripravujeme ďalší projekt na Environmentálny fond na zmenu vytápania obecného úradu
z gamatiek na centrálne vykurovanie kotlom cez radiátory.
Uznesenie č. XIV/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. berie na vedomie
1. informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného
zasadnutia OcZ.
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Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

...............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

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

Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ ku
dňu konania dnešného 14. zasadnutia OcZ.

Uznesenie č. XIV/2020/8
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 prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ
ku dňu konania dnešného 14. zasadnutia OcZ.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 9 - Úprava č. 4 schváleného rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce informoval o úprave č. 4 schváleného rozpočtu obce na rok 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uznesenie č. XIV/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. Schvaľuje:
1. úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 4/2020 zo dňa 12.12.2020 podľa
predloženého materiálu.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

...............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č. 10 - Inventarizácia majetku obce za rok 2020
Starosta obce doporučil poslancom vykonať inventarizáciu majetku obce k 31.12.2020.
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.

Uznesenie č. XIV/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. vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2020,
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]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]
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............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 11 - 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 2021

Poslanci OcZ mali predložený k prerokovávaniu návrh 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 2021. 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 2021 resp. uhradenej jedným z rodičov žiaka, a to iba za jeden krúžok na jedného žiaka za
kalendárny rok 2021 a to pri uplatnení si príspevku a preukázaní zaplatenej sumy za CVČ v termíne do
31.12.2021 za predpokladu, že rodičia resp. rodič má uhradené všetky finančné záväzky voči obci Nižná
Olšava ku dňu podania žiadosti.

Uznesenie č. XIV/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. finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2021, 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 2021 resp. uhradenej jedným z
rodičov žiaka, a to iba za jeden krúžok na jedného žiaka za kalendárny rok 2021 a to pri uplatnení si
príspevku a preukázaní zaplatenej sumy za CVČ v termíne do 31.12.2021 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]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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K bodu č. 12 - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava
Starosta obce informoval o vypracovanom „Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Nižná Olšava na roky 2021 -2027“.

Uznesenie č. XIV/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. Schvaľuje:
1. „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižná Olšava na roky 2021 2027“ bez pripomienok, podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č.13 – Byty nižšieho štandardu
Poslanci OcZ sa zaoberali možnosťou obstarania bytov nižšieho štandardu po najnovšej zmene
legislatívy v oblasti nájomného bývania.
Uznesenie č. XIV/2020/13
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:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A. Berie na vedomie
1. zmenené podmienky v právnych predpisoch v oblasti nájomného bývania pre ich prípadné
využitie pre obec Nižná Olšava.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č.14 – VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižná Olšava
Poslanci prerokovali návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Olšava. Pán poslanec Jakub navrhol
zmenu poplatku uvedenú v § 12, bod 9, pís. a) zmeniť sadzbu 0,033 € za osobu a kalendárny
deň pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 12 ods. 2 písm. a) tohto VZN na 0,028 € za osobu
a kalendárny deň pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 12 ods. 2 písm. a) tohto VZN. Všetky
ostatné sadzby ponechať podľa návrhu..
Poslanci schvaľujú predložený návrh VZN. č. 1/2020 vrátane zapracovania návrhu p. poslanca
Jakuba.
Uznesenie č. XIV/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. predložený návrh VZN. č. 1/2020 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce NIŽNÁ OLŠAVA, vrátane zapracovania návrhu
p. poslanca Jakuba.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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K bodu č. 15 Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 a programový rozpočet obce na roky 2021 – 2023
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 k rozpočtu na rok 2021, 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 bol pre rok 2021 do výšky 3000,- €.

Uznesenie č. XIV/2020/15
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. Berie na vedomie:
1.

Návrh rozpočtu na rok 2021

B.

Schvaľuje:

1.

Rozpočet na rok 2021 v celkovej sume: 304 700,- € podľa členenia

Bežný rozpočet :
Kapitálový rozpočet :
Finančné operácie :

Rozpočet spolu :

Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky

284 700,- €
284 700,- €
20 000,- €
20 000,- €
22 950,- €
22 950,- €

Príjmy
Výdavky

304 700,- €
304 700,- €

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 1.1.2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 16 Návrh zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie cyklotrasy v katastri obce
Nižná Olšava

Starosta obce informoval o návrhu Zmluvy o dielo na predmet zákazky „Projektová dokumentácia –
Kostrová sieť v PSK, časť Nižná Olšava“ . Zároveň mali poslanci OcZ k dispozícii Zápis z vyhodnotenia
cenových ponúk na predmet zákazky „Projektová dokumentácia – Kostrová sieť v PSK, časť Nižná
Olšava“ Poslanci OcZ nemali pozmeňovacie návrhy k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej
dokumentácie cyklotrasy v katastri obce Nižná Olšava a zmluvu o dielo schvaľujú v predloženom znení.

Uznesenie č. XIV/2020/16
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. Schvaľuje
1. Uzatvorenie Zmluvy o dielo na predmet zákazky „Projektová dokumentácia – Kostrová sieť
v PSK, časť Nižná Olšava“ na zhotovenie projektovej dokumentácie cyklotrasy v katastri obce
Nižná Olšava v predloženom znení, a to s úspešným uchádzačom uvedenom v Zápise
z vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 20.10.2020,
2. Prijatie návratných zdrojov financovania vo forme kontokorentného úveru vo VÚB banke v
maximálnej výške 25000,- € za účelom financovania bežných výdavkov obce so splatnosťou
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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12 mesiacov s možnosťou opakovanej obnovy kontokorentného rámca na ďalšie 12 mesačné
obdobia,
3. Podpísanie Úverovej zmluvy, medzi VÚB a obcou Nižná Olšava a prislúchajúcej dokumentácie,
starostom obce
4. Indikatívnu ponuku VÚB Banky pre Obec Nižná Olšava zo dňa 07.12.2020
B. Splnomocňuje :
1. Starostu obce na zmeny rozpočtu, súvisiace s prijatím vyššie uvedených návratných zdrojov
financovania od VÚB, do výšky 25000,- € vrátane.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č. 17 Plán zasadnutí OcZ na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo sa musí uskutočniť minimálne raz za tri mesiace. Starosta obce
odporučil do návrhu plánu zasadnutí OZ termíny 11.02.2021, 06.05.2021, 29.07.2021, 07.10.2021,
09.12.2021. Poslanci OcZ sa stotožnili s doporučeným návrhom plánu zasadnutí na rok 2021.
.
Uznesenie č. XIV/2020/17
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 2021 v termínoch
11.02.2021, 06.05.2021, 29.07.2021, 07.10.2021, 09.12.2021.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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K bodu č. 18 - Možnosti nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku obce
Poslanci OcZ sa v tomto bode zaoberali zlepšením vlastníckych podmienok prístupu na futbalové
ihrisko. Poslanec Ing. Giba navrhol osloviť známych spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa
nachádzajú prístupové cesty na ihrisko a prejednať možnosti odkúpenia časti ich vlastníckych pomerov.
Návrh neprešiel.

Uznesenie č. XIV/2020/18
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 osloviť známych spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú
prístupové cesty na ihrisko a prejednať možnosti odkúpenia časti ich vlastníckych pomerov.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [2]
Giba
Kosturský

proti: [0]

zdržali sa: [2]
Ivančová
Jakub

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č. 19 - Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace január 2021 až marec 2021

Poslanci OcZ nedoporučujú v súčasnej dobe vyhláseného núdzového stavu organizovať
kultúrne a spoločné podujatia na mesiace január 2021 – marec 2021.
Uznesenie č. XIV/2020/19
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. neschvaľuje
1. konanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v mesiacoch január 2021 – marec
2021.
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Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [1]
hlasovali: [4]
Potoma

za: [4]
Ivančová
Giba
Kosturský
Jakub

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 20 - Rôzne

V tomto bode nemali poslanci žiadne podnety.
K bodu č. 21 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za ich aktívny prístup počas celého
rokovania OcZ a zasadnutie OcZ ukončil.
Zasadnutie OcZ ukončené o 23.15 hod.
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová

Overovatelia :
Radoslav Jakub

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

Vladimír Kosturský

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

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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