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Zápisnica  z  XXII. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 05. mája 2022 

 

   

 

 Zápisnica  
 z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 05. mája 2022 o 17.00  hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    
 ______________________________________________________________________ 

 

 

 Prítomní:   

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

 -   Poslanci OcZ – Vladimír Kosturský, PaedDr. Ľudmila Ivančová, Ing. Jozef Giba, Michal Potoma ,     
Radoslav Jakub  

  

 Neprítomní poslanci OZ:       0      

 Ďalší prítomní:                        Mgr. Jana Kačmarová,  Bc. Silvia Vargová                  

 
Program zasadnutia 
  
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Schválenie programu 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OcZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
7. Situácia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
8. Záverečný účet obce za rok 2021 
9. Tvorba rezervného fondu za rok 2021 
10. Stretnutie rodákov obce 30. a 31. júla 2022 a vydanie prvej monografie o obci, za roky 1382 až 

2022, pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižná Olšava 
11. Organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“ s termínom 

konania 31.07.2022 
12. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace   máj 2022 až júl 2022 
13. Rôzne 
14. 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 5  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 Kosturský – predseda návrhovej komisie a pán Potoma - člen návrhovej komisie. 
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Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 
 
 

Uznesenie č. XXII/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: 

 

A. Berie na vedomie:  

1. Doručený program XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 
dňa    05. mája 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 Gibu. 

 
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Kosturský  - predseda návrhovej komisie   a  p. Potoma – člen 
návrhovej komisie. 

   
 

C. Konštatuje 
1. obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní piati  poslanci  
OcZ. 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          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 prítomných 
poslancov OcZ nemal návrhy na zmenu programu XXII. zasadnutia OcZ. 
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Uznesenie č. XXII/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  XXII. zasadnutia OcZ bez návrhov zmien programu.  

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

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

 

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

 
Uznesenie č. XXII/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 XXII. 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 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OcZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
7. Situácia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
8. Záverečný účet obce za rok 2021 
9. Tvorba rezervného fondu za rok 2021 
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10. Stretnutie rodákov obce 30. a 31. júla 2022 a vydanie prvej monografie o obci, za roky 1382 až 
2022, pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižná Olšava 

11. Organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“ s termínom 
konania 31.07.2022 

12. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace   máj 2022 až júl 2022 
13. Rôzne 
14. Záver 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

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

 
Starosta informoval, že z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené uznesenia XX/2021/13 B. 1) a B. 
2 , a z ďalej uznesenia XVI/2021/14 C.1)  a C. 2).  

Uznesenie č. XXII/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: 
 
 
A: Konštatuje, že : 
  
1. Uznesenia č. XX/2021/13 B. 1) a B 2)   a uznesenie XVI/2021/14 C.1)  a C. 2) boli splnené. 
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

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

  

 Starosta informoval, že od posledného/XXI./ zasadnutia OcZ bolo doručené jedno podanie  od 
Františky Petruňkovej, bytom Nižná Olšava 107, a to žiadosť o prenájom garáže v 11 b.j.  

Starosta obce a poslanci obce sa zhodli  na tom, že garáž bude prenajatá na základe nájomnej 
zmluvy,  a to na dobu určitú.  

 

Uznesenie č. XXII/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/XXI./ zasadnutia OcZ bolo doručené jedno  podanie 
a to od Františky Petruňkovej, bytom Nižná Olšava107.   
 
B. schvaľuje: 
1.  prenájom garáže pani Františke Petruňkovej, bytom Nižná Olšava107, na základe  nájomnej 
zmluvy, a to od 01.06.2022 do 30.06.2023.  
  
 
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          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:  

-  terénna a sociálna práca v obci pokračuje  
-  kolaudácia stavy „Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení“ 

prebehla úspešne  
- o možnosti  na rozšírenie kapacity materskej školy 

-      o žiadosti   na vylepšenie priestorov na ihrisku 
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-      oprava sály cez žiadosť na PSK 

-      čaká sa na definitívne schválenie a podpis zmlúv „Zelené obce Slovenska“  

 -     bola podaná žiadosť na projekt „WIFI pre teba“ na pokrytie verejných priestranstiev obce  

       s rýchlym  prístupom na internet 

 

Uznesenie č. XXII/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/XXI./ 
zasadnutia OcZ. 
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

 

K bodu č. 7  Situácia v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

 

Bc. Silvia Vargová podala informácie o aktivitách materskej školy a o obsadenosti materskej 
školy žiakmi. Mgr. Jana Kačmarová podala informácie o situácií v základnej škole, o aktivitách, o 
dosiahnutých výsledkoch, o zložení žiakov v jednotlivých ročníkoch a o počte žiakov, ktorý nastúpia na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2022/2023.  

 

Uznesenie č. XXII/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: 
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A. berie na vedomie  
 
1. Informácie Bc. Vargovej o aktivitách materskej školy a o obsadenosti materskej školy 

žiakmi.    
2. Informácie Mgr. Jany Kačmarovej o situácií v základnej škole, o aktivitách, o dosiahnutých 

výsledkoch, o zložení žiakov v jednotlivých ročníkoch a o počte žiakov v nasledujúcom šk. 
roku 2022/2023 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

                    
K bodu  č. 8   –  Záverečný účet obce za rok 2021 

    
  

 Starosta obce predložil poslancom OcZ  na prerokovanie a schválenie Záverečný účet 
obce Nižná Olšava za rok 2021. Poslanci OZ mali materiál predložený v písomnej forme. Prítomní 
poslanci nemali návrhy a závažné pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2021. 
Poslanci OcZ navrhli schváliť Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2021 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

 

Uznesenie č. XXII/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. Záverečný účet obce Nižná Olšava za rok 2021 výrokom: „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
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                                    ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

          

 
K bodu č. 9   Tvorba rezervného fondu za rok 2021 
 
Starosta informoval o zostatku rezervného fondu k 31.12.2021 ktorý je 2.219,31 Eur, o Výsledku 
hospodárenia za rok 2021  a o tvorbe 10% z Výsledku hospodárenia, čo činí 334,56 Eur.  Nový 
zostatok rezervného fondu po schválení OcZ v uvedenej výške je 2.553,87 Eur.  
 
 

Uznesenie č. XXII/2022/09   

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. tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia za  rok 2021 vo výške 10% zo sumy 
3345,60 Eur, čo činí    334,56 Eur.   

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
       Ivančová 
      Potoma 

Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
K bodu č. 10   Stretnutie rodákov obce 30. a 31. júla 2022 a vydanie prvej monografie o obci, za   

                                 roky 1382 až 2022, pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci   
                                 Nižná Olšava 

 
 

Starosta informoval o stretnutí rodákov obce 30. a 31. júla 2022 a vydanie prvej monografie o obci, 
za roky 1382 až 2022, pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižná Olšava. 
Poslanci sa zaoberali organizačno-technickým zabezpečením.  
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Uznesenie č. XXII/2022/10   

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 starostu obce o stretnutí rodákov obce a vydanie prvej monografie o obci.  

 
B.  Schvaľuje:  
1. organizačno – technické zabezpečenie stretnutia rodákov a vydanie monografie o obci.   
 

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

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

starosta obce 
 

 
K bodu č. 11   Organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“   
                          s termínom konania 31.07.2022 
 

Starosta obce a poslanci OcZ prerokovali organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival 
tradičnej ľudovej kultúry “.   

  

Uznesenie č. XXII/2022/11 

 
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. organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“,  s termínom 
konania 31.07.2022.   

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

Giba 
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                                    ............................     

         Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

  

 
 
K bodu č. 12   Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  máj 2022 až júl  2022 
 

Poslanci OcZ schválili termín konania akcie „Deň matiek“ na deň 15.05.2022. 
 
 

Uznesenie č. XXII/2022/12 
 

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.  akciu  „Deň matiek“ na deň 15.05.2022 
2.  organizačno – technické zabezpečenie akcie „Deň matiek 2022“.  
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [4]  proti:  [0] zdržal sa: [0] 
 Potoma      Ivančová 
      Jakub 
      Kosturský 

Giba 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
                                                                           
K bodu  č. 13  - Rôzne 
 

Žiaden z poslancov OcZ nemal ďalšie dotazy a námety na prerokovanie na XXII. zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva.  

   
K bodu  č. 14  - Záver 
 

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

 
Zasadnutie OcZ ukončené  o 21.43  hod.   
 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 11 z 11 

 
Zápisnica  z  XXII. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 05. mája 2022 

 

   

Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
 
                       ............................     

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

 

 
 
 
 
 
Overovatelia :   
 

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

    
                          
 
 
 


