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Zápisnica  z XXV. zasadnutia OcZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 24. novembra 2022 

 

 

 
 Zápisnica  

 z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  
 konaného dňa 24. novembra 2022 o 17.00  hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    

 ______________________________________________________________________ 
 
 

 Prítomní: 

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

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

  

 Neprítomní poslanci OcZ: 1    Vladimír Kosturský  

 Ďalší prítomní: 0 

 

 Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Návrh zmien doručeného programu 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie 

programu 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
4. Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a výročnej 

správy za rok 2021 
5. Inventúra pri skončení funkčného obdobia starostu obce 
6. Rôzne 
7. 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. Potomu a p. Jakuba.     Zároveň navrhol do návrhovej komisie 
poslancov OcZ p. Gibu – predseda návrhovej komisie a p. Ivančovú- člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 

 
 

Uznesenie č. XXIV/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. že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ p.  Ivančovú a za 
overovateľov zápisnice pána poslanca OcZ p. Potomu a p. poslanca OcZ Jakuba. 

 
B. Volí: 

 
1. Návrhovú komisiu v zložení  p. Giba  - predseda návrhovej komisie   a p. Ivančová – člen 

návrhovej komisie. 
 
 

C. Konštatuje,  
1. 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]  
 Kosturský    Ivančová  

      Giba 
Jakub 
Potoma 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 

K bodu č.2  Návrh zmien doručeného programu 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva a 
schválenie programu XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 
Starosta obce vyzval prítomných poslancov OcZ na prípadné zmeny doručeného programu 

25. Zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Nikto z prítomných poslancov OcZ nemal výhrady ani 
návrhy na zmenu k doručenému programu.  
 

Uznesenie č. XXV/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 XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 

dňa    24. novembra 2022, bez zmien, podľa doručenej pozvánky. 

B. Schvaľuje:  

1. Program XXV. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  
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1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Návrh zmien doručeného programu 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie 

programu 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
4. Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a výročnej 

správy za rok 2021 
5. Inventúra pri skončení funkčného obdobia starostu obce 
6. Rôzne 
7. Záver 
 

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

      Giba 
Jakub 
Potoma 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

         

K bodu č.3   – Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

 

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ neboli podané žiadne podania či 
žiadosti , ktoré by bolo potrebné predložiť na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve.  

 

Uznesenie č. XXV/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. Berie na vedomie : 

 
1. informáciu starostu obce, že od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Nižná 

Olšava  neboli podané žiadne podania či žiadosti , ktoré by bolo potrebné predložiť na 
prerokovanie v obecnom zastupiteľstve.  

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

      Giba 
Jakub 
Potoma 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 
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K bodu  č.4 - Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a 
výročnej správy za rok 2021 
 

Starosta obce informoval o správe nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2021 a výročnej správy za rok 2021, ktorú mali poslanci predloženú v písomnej 
forme. 
 

Uznesenie č. XXV/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. Berie na vedomie: 
 

1. Informácie starostu obce o vykonanom audite účtovnej závierky, majetku obce a výročnej 
správy za rok 2021, bez pripomienok.  

2.  Správu audítora z overenia dodržiavania povinnosti obce podľa požiadaviek zákona o 
rozpočtových pravidlách, bez pripomienok.  

 

 

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

      Giba 
Jakub 
Potoma 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

         
 
K bodu č. 5 - Inventúra pri skončení funkčného obdobia starostu obce 
 

Starosta informoval o inventúre majetku obce k 15.11.2022, pri skončení funkčného obdobia 
starostu obce  a poslancov OcZ. Inventúrou neboli zistené žiadne rozdiely medzi účtovným 
stavom a fyzickým stavom majetku obce.  
 

Uznesenie č. XXV/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 o výsledkoch inventúry ku dňu 15.11.2022  
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B: konštatuje 

1. že vykonanou inventúrou majetku obce ku dňu  15.11.2022, neboli zistené žiadne rozdiely 
medzi  účtovným stavom majetku obce a fyzickým stavom majetku obce. 

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

      Giba 
Jakub 
Potoma 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 K bodu č. 6 -  Rôzne  

 
Starosta obce sa prihovoril poslancom OcZ a zhodnotil prácu obecnej samosprávy za roky 2018 až 

2022. Poďakoval sa všetkým poslancom OcZ za vykonanú prácu počas funkčného obdobia  za roky 
2018 až 2022 a odovzdal poslancom  ďakovné plakety. Starosta   navrhol poslancom OcZ odmenu za 
vykonanú prácu za desať mesiacov v roku 2022 vo výške jednej odmeny za zasadnutie OcZ.   

 

Uznesenie č. XXV/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. Vystúpenie starostu obce a poďakovanie za odvedenú prácu poslancov OcZ počas celého 
funkčného obdobia 2018-2022.  
 

B:        Schvaľuje:  
1. Odmenu poslancom OcZ za desať mesiacov v roku 2022 za  vykonanú prácu, vo výške jednej  

odmeny za zasadnutie OcZ, pre každého poslanca OcZ..   
 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [1]               hlasovali: [4]              za: [3]  proti:  [0] zdržal sa: [1]  
 Kosturský    Ivančová   Giba 

      Jakub 
Potoma 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 
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K bodu č.7  - Záver  

 

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

 
 
Zasadnutie OcZ ukončené  o 19.15 hod.   
 
 
 
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 

 

 

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

            Ing. Igor Madzin                                                                              

  starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia :   
 

Michal Potoma   ...................................        
 
 
 

Radoslav Jakub    .................................. 
 


