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Zápisnica  z XVI. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 6. mája 2021 

 

 

 
 Zápisnica  

 zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  
 konaného dňa 6. mája 2021 o 17.30  hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    

 ______________________________________________________________________ 
 
 

 Prítomní: 

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

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

  

 Neprítomní poslanci OcZ: 2    Michal Potoma, Vladimír Kosturský  

 Ďalší prítomní:0  

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 16.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/15./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Záverečný účet obce za rok 2020 
7. Tvorba rezervného fondu za rok 2020 
8. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ k 31.3.2021 
9. Rozpočtové opatrenie 1/2021 - Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2021  
10. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
11. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
12. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021  
13. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  máj 2021 až júl 2021 
14. Rôzne 
15. 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 3  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. Gibu.     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. XVI/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: 

 

A. Berie na vedomie:  

1. Doručený program XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 
dňa    6. mája 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 Gibu. 

 
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]  
Potoma     Ivančová  

      Kosturský     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.  Poslanec Giba 
navrhol presunúť body 6 – 8 na prerokovanie do nasledujúceho zasadnutia. Návrh neprešiel. 

 

Uznesenie č. XVI/2021/02 
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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  XVI. zasadnutia OcZ.  

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

      Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 

B. Schvaľuje 
1. zmenu programu podľa návrhu poslanca Gibu.  

 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [1]  proti:  [1] zdržal sa: [1]  

      Potoma       Giba                    Jakub                      Ivančová    
Kosturský      
 
Návrh neprešiel. 
 
        ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

  

 

K bodu č.3   – Schválenie programu 16.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci OcZ schválili doručený program XVI. zasadnutia OcZ uvedeného v  doručenej 
pozvánke a to bez zmeny programu..  

 
Uznesenie č. XVI/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 XVI. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 16.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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3. Schválenie programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/15./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Záverečný účet obce za rok 2020 
7. Tvorba rezervného fondu za rok 2020 
8. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ k 31.3.2021 
9. Rozpočtové opatrenie 1/2021 - Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2021  
10. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
11. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
12. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021  
13. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  máj 2021 až júl 2021 
14. Rôzne 
15. Záver 
 

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

      Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 

 

K bodu č.4   – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/15./  zasadnutia OZ a kontrola úloh 

 
Starosta informoval o plnení priorít obce, na ktorých sa zhodli na predchádzajúcom OZ. 
 

Uznesenie č. XVI/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: 
 
 
A: Berie na vedomie : 
 
1. informácie  starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho/15./  zasadnutia OZ a úloh 

vyplývajúcich z uznesení a to bez pripomienok.  
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová  

      Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

K bodu  č.5 - Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

  

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ boli doručené tri podania, od p. 
Františky Petruňkovej o prenájme nebytového priestoru v 11b,j. v Nižnej Olšave. Druhé a tretie  
podanie je od p. Miroslava Petarčíka s manželkou ohľadom odkúpenia pozemku v majetku obce 
Nižná Olšava v katastrálnom území obce Nižná Olšava (parcela KN 408/36)  a úpravy chodníka pre 
bezbariérový prístup k pozemku (parcelné číslo CKN 64 a CKN 408/36) v katastrálnom území obce 
Nižná Olšava.   

 

Uznesenie č. XVI/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 a  podľa § 9a ods. 2 a ods.8 písm. e zákona 
č. 138/1991 Zb.o majetku obcí  v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 
 
A.  berie na vedomie 
1.  informáciu starostu obce o doručených podaniach občanov  
 
 
B. navrhuje 
1.  dôvody hodné osobitného zreteľa pre priamy predaj majetku obce a to:   
- Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a nachádza sa v oplotenej časti dvora žiadateľov. 
Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku  je tento pozemok pre Obec  Nižná Olšava  
nevyužiteľný, 

- umožnenie prístupu k stavebnému pozemku žiadateľov, 
- výstavbou rodinného domu sa zvýši počet obyvateľov obce. 
 
 
 
C.  schvaľuje: 

1. zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce Nižná Olšava, pozemku C-KN 
408/36, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 146 m2k.ú. Nižná Olšava , žiadateľom -Miroslav 
Petarčík, Nižná Olšava 108, 090 32 Nižná Olšava a Ivana Petarčíková, Komenského 659/21, 068 01 
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Medzilaborce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  za celkovú cenu 438 Eur t.j. 3,00 Eur za 1m2. 

2. úpravu chodníka umiestneného na parcele CKN 408/2 pre bezbariérový prístup na parcelu CKN 
408/36 bez ďalšieho zásahu do existujúcej vozovky.  

3. prenájom nebytového priestoru v 11b.j. v Nižnej Olšave, o celkovej podlahovej ploche 6,7 m2, 
od 01.06.2021 do 31.12.2022 a to za cenu 10 Eur/ mesiac.  
 

D. Poveruje: 
 

1. starostu obce, zverejnením zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce 
Nižná Olšava, pozemku C-KN 408/36, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 146 m2k.ú. 
Nižná Olšava , žiadateľom -Miroslav Petarčík, Nižná Olšava 108, 090 32 Nižná Olšava a Ivana 
Petarčíková, Komenského 659/21, 068 01 Medzilaborce a to na Úradnej tabuli obce a na 
oficiálnej internetovej stránke obce www.niznaolsava.sk. 

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

      Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
K bodu č. 6 – Záverečný účet obce za rok 2020 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ  na prerokovanie a schválenie Záverečný účet obce 
Nižná Olšava za rok 2020. Poslanci OZ mali materiál predložený v písomnej forme. Prítomní poslanci 
nemali návrhy a závažné pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2020. 
Poslanci OZ navrhli schváliť Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2020 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

 

Uznesenie č. XVI/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: 

A. Schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2020 výrokom: „Celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“ 
 
 

http://www.niznaolsava.sk/
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová  

      Kosturský     Giba 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
K bodu č. 7   Tvorba rezervného fondu za rok 2020 
 
Starosta informoval o zostatku rezervného fondu, čo  je 1.228,94 Eur, o výsledku hospodárenia za 
rok 2020, čo je  9.903,66 Eur  a o tvorbe 10%, čo činí 990,37 Eur.  Nový zostatok rezervného 
fondu po schválení OcZ v uvedenej výške je 2.219,31 Eur.  
 
 

Uznesenie č. XVI/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. Schvaľuje: 
1. tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia za  rok 2020 vo výške 10%, čo činí    
990,37 Eur.   

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

      Kosturský     Giba 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
 
K bodu č. 8 Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
k 31.3.2021 

 
Starosta informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OCÚ 
k 31.3.2021. 
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Uznesenie č. XVI/2021/08   

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 o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OCÚ k 31.3.2021 
 

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

Kosturský     Giba 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 

 
K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie 1/2021 - Úprava č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2021  

 
 Starosta informoval o rozpočtovom opatrení 1/2021 zo dňa 06.05.2021, ktoré mali poslanci 
OcZ doručené pred zasadnutím OcZ  a predložil ho na prerokovanie. 

Uznesenie č. XVI/2021/09 

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: 

A. schvaľuje 
1. rozpočtové opatrenie 1/2021 zo dňa 06.05.2021, podľa predloženého a doručeného 
návrhu rozpočtového opatrenia 1/2021. 
 

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

Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 
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K bodu č. 10  Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a stav vymáhania pohľadávok na nájomnom 
 
Starosta informoval o stave obsadenosti 11b.j.  v Nižnej Olšave a o stave vymáhania pohľadávok 
na nájomnom.  
 
 

Uznesenie č. XVI/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. berie na vedomie 
1. informácie o stave obsadenosti 11 b.j.  v Nižnej Olšave 
2. o stave vymáhania pohľadávok na nájomnom.  

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

Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
K bodu č . 11 Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OcZ 

 

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

- terénna sociálna práca 
- sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 
- asistencia pre zdravotne znevýhodneného žiaka 
- podaný projekt z environmentálneho fondu na zateplenie a zmenu vykurovania 

prostredníctvom tepelných čerpadiel budovy obecného úradu.  
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Uznesenie č. XVI/2021/11 

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.  informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OcZ. 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová  

Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 

          

K bodu č . 12 Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021  

Starosta uviedol, že po prerokovaní na 15. zastupiteľstve je potrebné: 

-  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. 
- zapojenie sa do vypísaných výziev prostredníctvom jednotlivých ministerstiev  a Úradu vlády 

SR.  

 

Uznesenie č. XVI/2021/12 

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.  Berie na vedomie: 
1.  informácie starostu obce o realizácií investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 
2021.  
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B. Schvaľuje: 

 
1. Realizáciu  investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021 a to najmä 

 

-  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 OcÚ vrátane zmeny vykurovania budovy tepelnými čerpadlami,  
- zvýšenie bezpečnosti verejných budov a verejných priestranstiev, 
- podľa vypísaných výziev realizovať investičné akcie budovania kostrovej siete cyklotrasy, 
- zapojenie sa do vypísaných výziev prostredníctvom jednotlivých ministerstiev  a Úradu vlády 

SR.  
-  

C.   Poveruje starostu obce 
 

realizáciou  aktivít uvedených v schvaľovacej časti Uznesenia  č. XVI/2021/12 

 

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

Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 

 
 

K bodu  č. 13  - Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  máj  2021 až júl  2021 
 
  Poslanci OcZ neodporúčajú v súčasnej dobe organizovať kultúrne a spoločenské podujatia na 
mesiace máj 2021 – júl  2021 pre pandemickú situáciu a z nej vyplývajúce opatrenia. 
 
 

Uznesenie č. XVI/2021/13 
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: 
 

 
A. neschvaľuje 
1.  konanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v  mesiacoch máj 2021 – júl 2021. 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová  

Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
K bodu  č. 14  -Rôzne 
 
 
Poslankyňa Ivančová navrhla zistiť možnosti umiestnenia retardéra na zníženie rýchlosti v obci pri 
škole a detskom ihrisku, zároveň navrhla umiestnenie dvoch až troch bezpečnostných kamier na 
kritických miestach verejných priestranstiev.  Poslanec Giba odporučil starostovi obce pripraviť 
použitie akumulovaných finančných prostriedkov za roky 2018 – 2020 a informovať na najbližšom 
zastupiteľstve o spôsobe ich použitia.  Poslanec Jakub navrhol umiestnenie lavičiek na viacúčelovom 
miniihrisku.  Zároveň  navrhol zlepšiť prichytenie oplotenia viacúčelového mini ihriska o vodiace drôty 
a stĺpiky. Poslanec Giba ešte navrhol hľadať riešenie na zlepšenie prístupu ku kontajnerom 
umiestnených za cintorínom.  

 

Uznesenie č. XVI/2021/14 
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. Berie na vedomie 
1. Návrhy poslancov OcZ Ivančovej, Jakuba a Gibu.  
 
B.  Schvaľuje 
1. Umiestnenie bezpečnostných kamier v obci pri škole a detskom ihrisku , parku obce 

a obecnom úrade, 
2. Umiestnenie lavičiek na viacúčelovom mini ihrisku 
 
C. Odporúča 
1. Starostovi obce pripraviť použitie akumulovaných finančných prostriedkov za roky 2018 – 

2020 a informovať na najbližšom zastupiteľstve o spôsobe ich použitia 
2. zlepšiť prichytenie oplotenia mini ihriska o vodiace drôty a stĺpiky.  
3. hľadať riešenie na zlepšenie prístupu ku kontajnerom umiestnených za cintorínom. 
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D.   Poveruje starostu obce 
 

realizáciou  aktivít uvedených v schvaľovacej časti Uznesenia  č. XVI/2021/14 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Ivančová  

Kosturský     Giba 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 

K bodu  č. 15  - Záver 
 

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

 
Zasadnutie OcZ ukončené  o 20.55 hod.   
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

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

    
 
      
  
 
 

          

 

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

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

 
 
 


