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Zápisnica  z  XV. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 11. februára 2021 

 

   

 

 Zápisnica  
 z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 11. februára 2021 o 17.00  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:                      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 15. 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. Inventarizácia majetku obce za rok 2020 
8. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2021 až máj 2021 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
 
 
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  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. XV/2021/01 
 

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 XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa    
11. februára 2021,  

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]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma       

       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.  Poslanec Jakub 
navrhol doplniť program o bod  „Plán aktivít obce na rok 2021“ a dať ho ako bod 7, a body 7-10 
prečíslovať na 8-11.  

Uznesenie č. XV/2021/02 

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  XV. zasadnutia OcZ vrátane navrhnutej zmeny  poslancom Jakubom.  
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma       

       Ivančová 
Giba 
Kosturský 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 K bodu č.3   – Schválenie programu 15.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci OcZ schválili doručený program XV. zasadnutia OcZ podľa návrhu p. Jakuba.  
 

Uznesenie č. XV/2021/03 
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 XV. 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 15. 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. Plán aktivít obce na rok 2021. 
8. Inventarizácia majetku obce za rok 2020 
9. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2021 až máj 2021 
10. Rôzne 
11. Záver 
 

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

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 

 

K bodu č.4   – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/14./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 

 
Starosta informoval, že z predchádzajúceho zasadnutia /14. zasadnutie  OcZ/  bolo splnené 
uznesenie XIV/2020/05 bod C tým, že bola podaná poslancom OcZ informácia o preobsadení bytu 
6/2 novým nájomcom.  Od 1.1 2021 má byt 6/2  v 11 bj.  nového nájomcu, ktorým je  Dominik Laca.   

Uznesenie č. XV/2021/04 

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. XIV/2020/05 bod C  bolo splnené. 
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma       

       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, od 
Arcidiecéznej charity Košice, a to v súvislosti s poskytovaním terénnej sociálnej služby – 
opatrovateľskej služby pre obyvateľa s trvalým bydliskom v  obci. Poslanci OcZ pri prerokovaní 
žiadosti sa zhodli v názore, že nakoľko je v obci viacero osôb s podobným stupňom odkázanosti, 
v súčasnej situácií  a z dôvodu značného dopadu na rozpočet obce nie je možné spolufinancovanie 
v požadovanej výške.   
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Uznesenie č. XV/2021/05 

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 Arcidiecéznej charity Košice o   poskytovaní terénnej sociálnej služby – 
opatrovateľskej služby pre obyvateľa s trvalým bydliskom v obci.  
 
B. nedoporučuje : 
 
1.  Spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške uvedenej  v žiadosti Arcidiecéznej charity Košice.   
  
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová 

Giba 
Kosturský  
Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
K bodu č. 6 – Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OcZ 

 

Starosta obce informoval o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia 
OcZ:  

- Oprava káblovej siete verejného osvetlenia pri 11b.j 
- Oprava priepustu pri cintoríne 
- Testovanie MOM 24.01.2021 
- Podpis zmluvy o kontokorentnom úvere VÚB:  Prefinancovanie projektovej dokumentácie 

cyklotrasy   
- „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrno-správnej budovy“.  

Projekt zateplenia budovy OcÚ“.   
- Tlačivá pre občanov na jednom mieste sú dostupné na webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. XV/2021/06 

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.  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]  
Potoma     Ivančová 

Giba 
Kosturský  
Jakub 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

starosta obce 

 

 
K bodu č. 7 – Plán aktivít obce na rok 2021 

 

       Starosta a poslanci pri rokovaní o aktivitách na rok 2021 sa zhodli na prioritách predovšetkým na : 

-  odvedenie povrchových vôd na miestach, ktoré zvyšujú zamokrenie súkromných pozemkov 
a verejných priestranstiev,   

- preveriť úniky tepla 11 b.j. a následné riešenie daného problému,  
- zateplenie OcÚ a sály,  
- zvýšenie bezpečnosti verejných budov a verejných priestranstiev 
- podľa vypísaných výziev realizovať investičné akcie budovania cyklotrasy 
- starostlivosť a údržba verejných bpriestranstiev.  

 

Uznesenie č. XV/2021/07 

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 a poslancov OcZ o plánovaných aktivitách obce na rok 2021.  
 
B.  schvaľuje 
1. Plán  aktivít obce na rok 2021.  

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

Giba 
Kosturský  
Jakub 
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         ...............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

K bodu č. 8  - Inventarizácia majetku obce za rok 2020 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami inventarizácie k 31.12.2020 a konštatoval, že 
fyzický stav vedený v inventúrnych súpisoch sa rovná účtovnému stavu inventúrnych súpisov.   

 

Uznesenie č. XV/2021/8 

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.  Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2020 k 31.12.2020 ,bez pripomienok.   

 

 

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

Giba 
Kosturský  
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

                                                                             
K bodu  č. 9  - Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2021 až máj 2021 
 
  Poslanci OcZ nedoporučujú v súčasnej dobe vyhláseného núdzového stavu organizovať 
kultúrne a spoločné podujatia na mesiace marec 2021 – máj  2021. 

 
Uznesenie č. XV/2021/9 

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. neschvaľuje 
1.  konanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v  mesiacoch marec 2021 – máj 2021. 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová 

Giba 
Kosturský  
Jakub 

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

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

                                                                           
 
K bodu  č. 10  - Rôzne 
 
 
V tomto bode  p. Giba odporučil zlepšenie zimnej údržby ciest a poukázal  na poškodenie  
odvodňovacieho žľabu pri prechodovej lávke ku 6 b. j. Hľadali sa možnosti skoršieho odpratávania 
snehu ako o 8.00 hod.  
Starosta informoval o potrebe preúčtovania obstarania „Geodetická dokumentácia: Polohopisné 
a výškopisné zameranie pre projekt úpravy miestneho potoka“ do nákladov obce.  
Starosta taktiež  navrhol odpis pohľadávky 31814 – TKO 2014 vo výške 16,43 Eur z roku 2014.  

 

 

Uznesenie č. XV/2021/10 
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. Doporučuje 
1. Starostovi obce stretnutie s predsedom PD, ako poskytovateľa služby zimnej údržby, ohľadom 

skoršieho odpratávania snehu počas  zimného obdobia.  
 
B.  Schvaľuje 
1.  Preúčtovanie obstarania „Geodetická dokumentácia: Polohopisné a výškopisné zameranie 

pre projekt úpravy miestneho potoka“ na nákladový účet obce, 
2. odpis pohľadávky 31814 – TKO 2014 vo výške 16,43 Eur.  

 
 

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

Giba 
Kosturský  
Jakub 

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

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 
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K bodu  č. 11  - Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za ich aktívny prístup počas celého 
rokovania OcZ a zasadnutie OcZ ukončil. 

 
Zasadnutie OcZ ukončené  o 20.06 hod.   
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

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

    
                          
                    
  
 

 

          

 

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

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

 

 


