Zápisnica
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Olšava,
konaného dňa 15. júla 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:
Ďalší prítomní:

0

Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ a kontrola úloh
Podania občanov, fyzických a právnických osôb
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 – informácia
starostu obce o stave pripravenosti k dátumu 14.07.2022
Organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“ s termínom
konania 31.07.2022 - informácia starostu obce o stave pripravenosti k dátumu 14.07.2022
Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ
Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižná Olšava na celé
volebné obdobie (2022 – 2026)
Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie(2022 – 2026) vo volebnom
obvode(volebných obvodoch)
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Olšava(úväzku starostu obce) na celé
funkčné obdobie (2022 – 2026)
Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2022“
Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace august až október 2022
Rôzne
Záver
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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 Kosturského – predseda návrhovej komisie a pán Potoma - člen návrhovej komisie.
Starosta dal hlasovať o zložení návrhovej komisie.

Uznesenie č. XXIII/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 XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Olšava, konaného
dňa 15.7.2022,
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
návrhovej komisie.

a p. Potoma – člen

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]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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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 XXIII. zasadnutia OcZ.

Uznesenie č. XXIII/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 XXIII. zasadnutia OcZ bez návrhov zmien programu.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č.3 – Schválenie programu XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci OcZ hlasovali o programe uvedenom v pozvánke a schválili doručený program XXII.
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. XXIII/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 XXIII. Zasadnutia OcZ nasledovne:
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Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ a kontrola úloh
Podania občanov, fyzických a právnických osôb
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 – informácia
starostu obce o stave pripravenosti k dátumu 14.07.2022
Organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“ s termínom
konania 31.07.2022 - informácia starostu obce o stave pripravenosti k dátumu 14.07.2022
Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ
Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižná Olšava na celé
volebné obdobie (2022 – 2026)
Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie(2022 – 2026) vo volebnom
obvode(volebných obvodoch)
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Olšava(úväzku starostu obce) na celé
funkčné obdobie (2022 – 2026)
Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2022“
Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace august až október 2022
Rôzne
Záver

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č.4 – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho/XXII./ zasadnutia OZ a kontrola
úloh
Starosta informoval, že neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné vyhodnotiť.
Uznesenie č. XXIII/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:
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A: berie na vedomie
1. že neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné vyhodnotiť.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č.5 - Podania občanov, fyzických a právnických osôb
Starosta informoval, že od posledného/XXII./ zasadnutia OcZ boli doručené dve podania, a to
od Matúša Pavelicu , bytom Nižná Olšava 107 žiadosť o prenájom garáže v 11 b.j. Druhé podanie
podal Branislav Kočiš, bytom Nižná Olšava 123, a to žiadosť o prerobenie vstupu na pozemok
(výmena betónových kociek za železnú rúru).
Starosta obce a poslanci obce sa zhodli na tom, že garáž č. 3 bude prenajatá na základe nájomnej
zmluvy, a to na dobu určitú. Poslanci prerokovali žiadosť p. Kočiša a nemali námietky proti
navrhovanému riešeniu uvedeného v žiadosti p. Kočiša, ktorá bola zaevidované 21.6.2022.

Uznesenie č. XXIII/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/XXIII./ zasadnutia OcZ boli doručené dve
podania to od Matúša Pavelicu, bytom Nižná Olšava107 a druhé od Branislava Kočiša, bytom Nižná
Olšava 123.
B. schvaľuje:
1. prenájom garáže Matúšovi Pavelicovi, bytom Nižná Olšava107, na základe nájomnej zmluvy,
a to od 01.08.2022 do 31.08.2023.
2. Branislavovi Kočišovi, bytom Nižná Olšava 123 prerobenie vstupu na pozemok vložením železnej
rúry min. priemeru 40cm do existujúcej priekopy.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma

proti: [0]

zdržal sa: [0]
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Jakub
Kosturský
Giba
............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 6 – 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 – informácia
starostu obce o stave pripravenosti k dátumu 14.07.2022

Starosta informoval o stave príprav vydania monografie o obce pri príležitosti 640. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Nižná Olšava. Prípravy stretnutia rodákov prebiehajú podľa organizačno –
technického zabezpečenia a poslanci OcZ spresnili občerstvenie a stravu počas stretnutia rodákov.
Do každého domu boli doručené listy pre rodákov. Obec požiadala obyvateľov domov o doručenie
pozvánok rodákom, ktorí sú v súčasnosti mimo obce.
Poslanci odporučili na predaj Monografia obce Nižná Olšava za výrobnú cenu 30 Eur/ks. Každý oývaný
dom dostane jednu monografiu zdarma, ako darček k výročiu obce.

Uznesenie č. XXIII/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 pripravenosti stretnutia rodákov a stave vydania prvej monografie
o obci Nižná Olšava
B. schvaľuje:
1. pre každý jeden obývaný dom jeden kus monografie zdarma ako darček k 640. výročiu obce
2. cenu jedného výtlačku Monografie na 30 Eur/ks, čo je výrobný náklad jedného kusa knihy.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]
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7. Organizačné a technické zabezpečenie akcie „Festival tradičnej ľudovej kultúry“ s termínom
konania 31.07.2022 - informácia starostu obce o stave pripravenosti k dátumu 14.07.2022
Starosta obce podal informácie o priebehu zabezpečenia akcie „ Festival tradičnej ľudovej
kultúry“ s termínom konania 31.07.2022

Uznesenie č. XXIII/2022/07
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 o priebehu zabezpečenia akcie „ Festival tradičnej ľudovej kultúry“
s termínom konania 31.07.2022

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OcZ
Starosta obce informoval o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia
OcZ:
- je vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie terénneho sociálneho pracovníka v obci
- schválenie dotácie z PSK na opravu sály
- na festival je schválená dotácia cez Fond na podporu kultúry národnostných menšín
- schválená je dotácia na projekt „WIFI pre teba“ na pokrytie verejných priestranstiev obce
s rýchlym prístupom na internet v oprávnených výdavkoch vo výške 12.530,00 Eur.
- obdržali sme oznámenie o poskytnutí podpory v rámci projektu „Zelené obce Slovenska“.
-
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Uznesenie č. XXIII/2022/08
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 prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného/XXII./
zasadnutia OcZ.

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 9 Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižná
Olšava na celé volebné obdobie (2022 – 2026)

Starosta obce informoval poslancov OZ, že Nižná Olšava mala doposiaľ pre voľby do orgánov
samosprávy obce vytvorený jeden volebný obvod. Nie je žiadny dôvod tento stav meniť, z tohto
dôvodu doporučil starosta obce poslancom OZ určiť jeden volebný obvod aj pre nové voľby do orgánov
samosprávy obce.
Uznesenie č. XXIII/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.

Berie na vedomie:

1. Informáciu starostu obce o počte volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy
obce Nižná Olšava v predchádzajúcich volebných obdobiach.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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B.

Určuje:

1. Počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižná Olšava na celé
volebné obdobie(2022 – 2026) v počte : jeden volebný obvod

Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č. 10 Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie(2022 – 2026) vo volebnom
obvode(volebných obvodoch)
Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie Určenie počtu poslancov OZ na celé
volebné obdobie(2022 – 2026) vo volebnom obvode obce Nižná Olšava. Informoval o možnosti
určenia počtu poslancov OZ pre obec Nižná Olšava od 3 do 5 poslancov OZ podľa platných právnych
predpisov.
Poslanci OZ navrhli jednomyseľne určiť počet poslancov OZ na celé volebné obdobie(2022 –
2026) vo volebnom obvode obce Nižná Olšava v počte 5(slovom päť poslancov OZ).
Uznesenie č. XXIII/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. Informáciu starostu obce o možnosti určenia počtu poslancov OZ pre obec Nižná Olšava od
3 do 5 poslancov OZ podľa platných právnych predpisov.

B.

Určuje:

1. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava na celé volebné obdobie (2022
– 2026) vo volebnom obvode obce Nižná Olšava v počte 5 (slovom päť poslancov OZ).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

K bodu č. 11 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Olšava (úväzku starostu obce)
na celé funkčné obdobie (2022 – 2026)
Starosta vyzval prítomných poslancov OZ na podávanie návrhov na Určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu obce Nižná Olšava(úväzku starostu obce) na celé funkčné obdobie (2022 – 2026).
Poslanci OZ navrhli jednomyseľne určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce Nižná
Olšava(úväzku starostu obce) na celé funkčné obdobie (2022 – 2026) v rozsahu 1,00 čiže plný úväzok
na 100 %.
Uznesenie č. XXIII/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.

Určuje:
1. rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Olšava (úväzku starostu obce) na celé
funkčné obdobie (2022 – 2026) v rozsahu 1,00 čiže plný úväzok na 100 %.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
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K bodu č. 12 Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2022“

Poslanci OZ sa zaoberali a prerokovali vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2022“ . Po rozprave
poslanci OZ konštatovali, že všetky výdavky na akciu „Deň matiek 2022“ boli opodstatnené a
oprávnené.

Uznesenie č. XXIII/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. Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie akcie „Deň matiek 2022“ bez pripomienok .
B. Konštatuje, že:
1. Všetky výdavky na akciu „Deň matiek 2022“ boli opodstatnené a oprávnené.
Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce
K bodu č. 13 - Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace august až október 2022
Poslanci OcZ sa zaoberali organizovaním spoločenských podujatí na mesiac august až október 2022
a poslanci Jakub a Kosturský navrhli zorganizovať „Úctu k starším 2022“ v mesiaci október 2022.
Uznesenie č. XXIII/2022/13

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. schvaľuje:
1. organizáciu akcie „Úcta k starším 2022“ v mesiaci október 2022.
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Hlasovanie poslancov OcZ:
neprítomní: [0]
hlasovali: [5]

za: [5]
Ivančová
Potoma
Jakub
Kosturský
Giba

proti: [0]

zdržal sa: [0]

K bodu č. 14 Rôzne

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

K bodu č. 15 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za ich aktívny prístup počas celého rokovania
OcZ a XXIII. zasadnutie OcZ ukončil.
Zasadnutie OcZ ukončené o 19.50 hod.
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová

............................
Ing. Igor Madzin
starosta obce

Overovatelia :
Radoslav Jakub

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

Ing. Jozef Giba

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