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Zápisnica  z XVII. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 10. júna 2021 

 

 

 
 Zápisnica  

 zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  
 konaného dňa 10. júna 2021 o 18.00  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 OcZ: 1    Michal Potoma,  

 Ďalší prítomní: 0  

 Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 17.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Termovízne meranie 11. b.j.  výsledky 
7. Publikácia o obci – Zmluva o vytvorení autorského diela 
8. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021  
9. Poskytnuté dotácie z podaných projektov 
10. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  júl 2021 až august 2021 
11. Rôzne 
12. 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. Kosturského a p. 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. 

 
 

Uznesenie č. XVII/2021/01 
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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 XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 
dňa    10. júna 2021,  

2.  že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ p.  Ivančovú a za 
overovateľov zápisnice pána poslanca OcZ Kosturského a pána poslanca  OcZ  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 
štyria z piatich poslancov  OcZ. 

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

Ivančová  
            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.  Nikto z poslancov 
nemal výhrady k doručenému programu.  

 

Uznesenie č. XVII/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  XVII. zasadnutia OcZ.  

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

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 
 
 
        ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

  

K bodu č.3   – Schválenie programu 17.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

 
Uznesenie č. XVII/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 XVII. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu 17.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Termovízne meranie 11. b.j.  výsledky 
7. Publikácia o obci – Zmluva o vytvorení autorského diela 
8. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021  
9. Poskytnuté dotácie z podaných projektov 
10. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  júl 2021 až august 2021 
11. Rôzne 
12. Záver 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Kosturský 

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 
 
 
        ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 

 

K bodu č.4   – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a kontrola úloh 

 
Starosta informoval o plnení prijatých uznesení obce: 
- Č. XII/2020/06 , XIII/ 2020/13, XIV/2020/05, XIV/2020/18, XV/2021/10, XVI/2021/05 
 

Uznesenie č. XVII/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 predchádzajúcich   zasadnutí OZ a úloh 

vyplývajúcich z uznesení a to bez pripomienok.  
 
B: konštatuje: 
- že stav plnenia uznesení je nasledovný:  

č.  XII/2020/06   - splnené  
č.  XIII/ 2020/13   - splnené 
č.  XIV/2020/05  - splnené 
č   XIV/2020/18  - splnené 
č.  XV/2021/10  - splnené 
č.  XVI/2021/05                - splnené   

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

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
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         ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

         

 

 

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

  

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ neboli podané žiadne podania od 
občanov, Fo ani PO. Poslanci sa vrátili k podaniu manželov Petarčíkových na predaj obecného 
pozemku, ktorého zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OcZ 
na XVI. zasadnutí OcZ  dňa 6.5.2021. Poslanci sa zaoberali predloženou Kúpnou zmluvou na 
predaj parcely KNC – 408/36 vo výmere 146 m2. K zverejnenému zámeru predaja nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Nižná Olšava neboli doručené žiadne námietky k predaju.  

 

Uznesenie č. XVII/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.  schvaľuje 
1.  Kúpnu zmluvu  na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Nižná Olšava, zastavané 
plochy a nádvoria KNC – 408/36 vo výmere 146 m2, pre žiadateľov Miroslav Petarčík a Ivana 
Petarčíková za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je 3,00 Eur / m2,, v celkovej sume 438 Eur (slovom 
štyristotridsaťosem Eur).  
 

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

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 
 
 
         ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 
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K bodu č. 6 – Termovízne meranie 11. b.j. výsledky 
 

Starosta obce informoval o termovíznom meraní 11 b.j. Nižná Olšava 107, ktoré spracovala p. 
Ing. Renáta Gulová.  Termovízne meranie poukázalo na možnosti zlepšenia tepelno-izolačných 
vlastností bytového domu č. 107. Zistené poznatky bude možné využiť pre prípadné zlepšovanie 
energetických vlastností budovy.  

Uznesenie č. XVII/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. berie na vedomie 
1. informácie starostu obce Nižná Olšava o termovíznom meraní 11 b.j. Nižná Olšava 107.  

 
 
 

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

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
 
K bodu č. 7   Publikácia o obci – Zmluva o vytvorení autorského diela  
 
Starosta obce informoval o zámere obce spracovať publikáciu pod názvom „Nižná Olšava – 
prechádzky dejinami a súčasnosť“ s tým, aby mohla byť pri príležitosti 640. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci dodaná všetkým domácnostiam v obci Nižná Olšava, a ktorá by zároveň 
slúžila na propagáciu obce pri významných udalostiach a návštevách významných predstaviteľov 
v obci.  

Uznesenie č. XVII/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. zámer vydania publikácie „Nižná Olšava – prechádzky dejinami a súčasnosť“. 
2. Podpis zmluvy o vytvorení autorského diela č. 2/2021 a to vydania publikácie „Nižná Olšava – 

prechádzky dejinami a súčasnosť“ 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Kosturský 

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
 
 
K bodu č. 8  Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce do konca roka 2021 

 

Starosta informoval o aktivitách, ktorá sa priebežne realizujú:  

- odvedenie zrážkových vôd spôsobujúcich zamokrenie pozemkov fyzických osôb a taktiež 
územia cintorína 

- o zahájení podlimitnej zákazky verejného obstarávania na projekt „Zvyšovanie energetickej 
účinnosti budovy obecného úradu a kultúrno správnej budovy“.  
 

Uznesenie č. XVII/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 starostu obce o realizácií investičných a neinvestičných aktivít obce do konca 
roka 2021.  

 
 

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

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 
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K bodu č. 9   Poskytnuté dotácie z podaných projektov   

 
 Starosta informoval o zmluvách na poskytnutie dotácie na základe podaných projektov. Na 
základe uvedených dotácií sa poslanci OcZ rozhodli usporiadať „Festival tradičnej ľudovej kultúry“. 
Poslanci zároveň schválili termín festivalu na deň 15.08.2021. Na základe pridelenej dotácie z PSK vo 
výške 1000,- Eur poslanci schválili zakúpenie dvoch cvičebných súprav pre  projekt „Výstavba 
outdoorového fitness ihriska“.  
 

Uznesenie č. XVII/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. berie na vedomie 
1. informácie o poskytnutých dotáciách. 
 
B. Schvaľuje 
1. usporiadanie „Festivalu tradičnej ľudovej kultúry“ 
2. z poskytnutej dotácie PSK zakúpiť dve cvičebné súpravy pre  projekt „Výstavba 

outdoorového fitness ihriska“.   
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Kosturský 

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 
K bodu č. 10  Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  júl  2021 až august   2021 
 
 Poslanci OcZ sa zaoberali usporiadaním  kultúrnych a spoločenských podujatí v mesiacoch júl 
a august 2021. Poslanci schválili usporiadanie „Festivalu tradičnej ľudovej kultúry“ na deň 
15.08.2021.  
 
 

Uznesenie č. XVII/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. schvaľuje  
1. Termín konania „Festivalu tradičnej ľudovej kultúry“  na 15.08.2021  
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
Potoma     Kosturský 

Ivančová  
            Giba 

Jakub 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

       

K bodu č . 11   Rôzne   
 

Ani jeden z poslancov OcZ nemal ďalšie dotazy a námety na prerokovanie.  

 

 

K bodu  č. 12  - Záver 
 

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

 
Zasadnutie OcZ ukončené  o 22.00  hod.   
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 

 

 

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

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

 
 
  Overovatelia :   
 

Radoslav Jakub   ...................................        
 
 
Vladimír Kostrurský     .................................. 

    
 


