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Zápisnica  z  XXI. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 10. februára 2022 

 

   

 

 Zápisnica  
 z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 10. februára 2022 o 17.00  hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    
 ______________________________________________________________________ 

 

 

 Prítomní:   

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

 -   Poslanci OcZ – Michal Potoma, PaedDr. Ľudmila Ivančová, Radoslav Jakub 

  

 Neprítomní poslanci OZ:    2     Vladimír Kosturský,    Ing. Jozef Giba  

 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 21. 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 2021 
8. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2022 až máj 2022 
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 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. Potomu.     Zároveň navrhol do návrhovej komisie 
poslancov OcZ pána Jakuba – predseda návrhovej komisie a pán Potoma - člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 

 
 

Uznesenie č. XXI/2022/01 
 

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 XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného dňa    
10. februára 2022,  

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 Potomu. 

 
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Jakub  - predseda návrhovej komisie   a  p. Potoma – 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 
Giba     Potoma 

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.   Nik z prítomných 
poslancov OcZ nemal návrhy na zmenu programu 21. zasadnutia OcZ. 

Uznesenie č. XXI/2022/02 

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  XXI. zasadnutia OcZ bez návrhov zmien programu.  

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

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

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

 

Poslanci OcZ hlasovali o programe uvedenom v pozvánke a schválili doručený program XXI. 
zasadnutia OcZ.  

 
Uznesenie č. XXI/2022/03 

 
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 XXI. 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 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OcZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OcZ 
7. Inventarizácia majetku obce za rok 2021 
8. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2022 až máj 2022 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
 
 

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

Jakub 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

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

 
Starosta informoval, že z predchádzajúceho zasadnutia /XX. zasadnutie  OcZ/  bolo splnené 
uznesenie XX/2021/13 B. 1) a B. 2) ktorými sa doporučilo starostovi obce doplniť vianočnú výzdobu 
obce a dohľadať pamätnú knihu obce.    

Uznesenie č. XXI/2022/04 

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. Uznesenia č. XX/2021/13 B. 1) a B 2)   boli splnené. 
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
Kosturský      Ivančová 
Giba     Potoma 

Jakub 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

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

  

 Starosta informoval, že od posledného/XX./ zasadnutia OcZ nebolo doručené žiadne podanie 
občanov, fyzických a právnických osôb.  

 

Uznesenie č. XXI/2022/05 

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 od posledného/XX./ zasadnutia OcZ neboli doručené žiadne 
podania občanov, fyzických a právnických osôb., ktoré by bolo potrebné prerokovať na OcZ.  
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
Kosturský      Ivančová 
Giba     Potoma 

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:  

- zahájenie prípravných prác pre podanie projektu „WIFI pre teba“ na pokrytie verejných 
priestranstiev obce s prístupom na internet. Je potrebné zadať spracovanie žiadosti, vrátane 
verejného obstarávania, nakoľko termín podávania je 17. 03. 2022 

- o slávnostnom odovzdaní listinných akcií  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti obci 
Nižná Olšava, kde obec vlastní 2204 akcií  a hodnota každej akcie je 33 Eur.   

- o prepadávaní poklopov na chodníkoch obce, minimálne dva z nich je potrebné opraviť 
a zastabilizovať.  

- o pokračujúcich prácach na sústreďovaní informácií na  monografii o obci Nižná Olšava.  
- opätovne sa pracuje na projekte „Zelené obce Slovenska“, ktorý by mohol byť zrealizovaný 

ešte v roku 2022.  

Poslanci prerokovali rekonštrukciu podlahy v sále obecného úradu  a schválili podanie projektu cez 
dotáciu PSK, za finančnej spoluúčasti obce Nižná Olšava.  

 

Uznesenie č. XXI/2022/06 

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 prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného/XX./ 
zasadnutia OcZ. 
 
B. schvaľuje: 
1. podanie projektu na rekonštrukciu podlahy v sále obecného úradu cez dotáciu PSK, za finančnej 
spoluúčasti obce Nižná Olšava.  
2. zadanie spracovania projektu „WIFI pre teba“ na pokrytie verejných priestranstiev obce s 
prístupom na internet, vrátane verejného obstarávania, pre podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. 
3. opravu dvoch poklopov na chodníkoch obce.  
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
Kosturský      Ivančová 
Giba     Potoma 

Jakub 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

 

 

K bodu č. 7  - Inventarizácia majetku obce za rok 2021 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami inventarizácie k 31.12.2021 a konštatoval, že 
fyzický stav vedený v inventúrnych súpisoch sa rovná účtovnému stavu inventúrnych súpisov.   

 

Uznesenie č. XXI/2022/7 

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 2021 k 31.12.2021 , bez pripomienok.   

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

Jakub 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

                                                                             
 
K bodu  č. 8  - Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  marec 2022 až máj 2022 
 
 

  Pri priaznivej epidemiologickej situácií poslanci taktiež schválili uskutočnenie akcií: „Obecná 
zabíjačka“,  „Okrúhli oslávenci“, „Deň matiek“ a „Kraslice 2022“ v priebehu mesiacov marec 2022 – máj  
2022.  
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Uznesenie č. XXI/2022/8 

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. schvaľuje 
1.  konanie akcií „Obecná zabíjačka“,  „Okrúhli oslávenci“, „Deň matiek“ a „Kraslice 2020“, ale 
podmienkou na uskutočnenie je priaznivá epidemiologická situácia.  
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [2]               hlasovali: [3]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
Kosturský      Ivančová 
Giba     Potoma 

Jakub 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

                                                                           
K bodu  č. 9  - Rôzne 
 
Starosta informoval o skolaudovaní Budovy škôl  a školských zariadení v obci Nižná Olšava,   po 
zrealizovaní projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl  a školských zariadení“.   

 

Uznesenie č. XXI/2022/9 
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. berie na vedomie 
1. informácie starostu o skolaudovaní Budovy škôl  a školských zariadení v obci Nižná Olšava,   

po zrealizovaní projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl  a školských 
zariadení“.   

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

Jakub 
  

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č. 10  - Záver 
 

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

 
Zasadnutie OcZ ukončené  o 19.25  hod.   
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
 
                       ............................     

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

 

 
 
 
 
 
Overovatelia :   
 

Radoslav Jakub   ...................................        
 
 
Michal Potoma     .................................. 

    
                          
 
 
 


