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Zápisnica  z 2. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 27. decembra 2022 

 

   

 

 Zápisnica  
 z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 27.decembra 2022 o 17.00 hodine v sobášnej miestnosti obecného úradu    

 ______________________________________________________________________ 

 

Prítomní:   

-   Starosta obce   Martin Hančák 

-   Poslanci OcZ – Monika Hančáková,  Slavomír Surmanek, Adam Fedorkovič, Lenka Poláková, Petra 
Novická  

Neprítomní poslanci OZ:   - 

Ďalší prítomní:  - 

 

 

Program zasadnutia 

  
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Návrh zmien doručeného programu 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie 

programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Podanie občanov, fyzických a právnických osôb 
4. Návrh na obsadenie pozície hlavného kontrolóra obce Nižná Olšava 
5. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ, krytie 

rezervného fondu na bežné výdavky obce 
6. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach pre ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Olšava 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia 2/2022 
8. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 
9. Plán zasadnutí OZ na rok 2023                                                                                                                                                
10. Návrh na poskytovanie náhrad za používanie súkromného motorového vozidla 
11. Kultúrno spoločenské podujatia na mesiac december2022 až marec 2023 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
 
 
 
K bodu č.1 -  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Martin Hančák a informoval 
prítomných o programe zasadnutia, ktorý bol poslancom doručený prostredníctvom pozvánky pred 
zasadnutím OZ.  
Starosta obce  konštatoval, že  počet prítomných poslancov OZ je 5  a OZ je uznášania schopné. Za 
zapisovateľku určil starosta obce pani poslankyňu OZ Moniku Hančákovú a za overovateľov zápisnice 
poslankyne OZ Petru Novickú a Lenku Polákovú.   
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Uznesenie č. 2/2022/01 
 

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 
 

- doručený program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Olšava, konaného dňa 
27. decembra 2022,  

- že starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OZ Moniku Hančákovú a za 
overovateľov zápisnice poslankyne OZ Petru Novickú a Lenku Polákovú. 

 
 

B. Konštatuje,  
 
- že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní všetci  piati 

poslanci  OZ. 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
  

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

         Martin Hančák                                                                             

          starosta obce 

 

 

K bodu č. 2 – Návrh zmien doručeného programu na 2.zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a schválenie programu 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Starosta predniesol návrh programu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke a úradnej 

tabuli 5 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Starosta obce vyzval prítomných poslancov OZ 
na prípadné zmeny programu. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal návrhy na zmenu programu 2. 
zasadnutia OZ. 
 
 

Uznesenie č. 2/2022/02 
 

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 
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A. Berie na vedomie 
 

- doručený program 2. zasadnutia OZ bez návrhov zmien programu 
 
 

B. Schvaľuje 
 

- program 2. zasadnutia OZ 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 

 

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

         Martin Hančák                                                                            

          starosta obce 

 

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

 
Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OZ bolo doručené jedno podanie od 

Františky Petruňkovej, bytom Nižná Olšava 107, t. j. žiadosť o prenájom skladových priestorov v 11 BJ 
vo výmere 6,4 m2. Starosta obce a poslanci obce sa zhodli na tom, že skladové priestory budú 
prenajaté na základe nájomnej zmluvy, a to na dobu určitú. 
 

 
 
 

Uznesenie č. 2/2022/03 
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 

- informácie starostu obce, že od posledného zasadnutia OZ bolo doručené jedno podanie a to 
od Františky Petruňkovej, bytom Nižná Olšava107. 

B. schvaľuje 

- prenájom skladových priestorov pani Františke Petruňkovej, bytom Nižná Olšava107, na 
základe nájomnej zmluvy, a to od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Hančáková 

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
  
 

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

          Martin Hančák                                                                             

          starosta obce 

 
 
 
K bodu č. 4 – Návrh na obsadenie pozície hlavného kontrolóra obce Nižná Olšava 
 

Starosta obce navrhol obsadiť pozíciu hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo  
uložilo starostovi vypísať výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce. 
 
 

Uznesenie č. 2/2022/04 
 

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. Poveruje 

- starostu obce vypísať výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce. 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
  

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

          Martin Hančák                                                                              

          starosta obce 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Strana 5 z 11 

 
Zápisnica  z 2. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 27. decembra 2022 

 

   

K bodu č. 5 – Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ, krytie 
rezervného fondu na bežné výdavky obce 

 
 

Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
a o čerpaní rozpočtu k 27.12.2022. Poslanci OZ mali stav finančných prostriedkov na účtoch obce a v 
pokladni OcÚ predložený v písomnej forme pred rokovaním OZ. 

 
               Pokladňa                                                                                    2.196,97 Eur 
 
               Bežný účet – príjmy                                                                22.336,34 Eur 
   
               Školský účet                                                                               1.602,96 Eur 
               Potravinový účet                                                                          257,40 Eur 
               Sociálny fond                                                                                 862,63 Eur 
               Matričný účet                                                                                147,87 Eur 
               Grantový účet                                                                                314,00 Eur 
               Grantový účet TSP                                                                        175,38 Eur 
               Depozitný účet 11BJ                                                                  3.940,01 Eur 
 

Návratná finančná výpomoc                                             8.887,00 Eur (predchádzajúce vedenie) 
 
Starosta obce môže čerpať finančné prostriedky z bežného účtu a z pokladne OcÚ na bežné 

výdavky obce. Z ostatných účtov sa môžu čerpať finančné prostriedky iba na účely, na ktoré boli 
vytvorené účty. Z dôvodu čerpania finančných prostriedkov z depozitného účtu 11 BJ 
(predchádzajúce vedenie) bolo potrebné v 12/2022 vrátiť na tento depozitný účet 11 BJ z bežného 
účtu 4.317,00 Eur.  Návratná finančná výpomoc (predchádzajúce vedenie) bola poskytnutá v roku 
2020 vo výške 8.887,00 Eur. Túto návratnú finančnú výpomoc ale obec začne splácať až v roku 2024. 

 
Poslanci OZ schválili čerpanie rezervného fondu v plnom rozsahu.                 

                  
 
 

Uznesenie č. 2/2022/05 
 

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 

- informácie starostu obce o stave finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ ku 
dňu 27.12.2022  

B. Schvaľuje 
 

- čerpanie rezervného fondu v plnom rozsahu 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Hančáková 

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
  

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

          Martin Hančák                                                                              

          starosta obce 

 

 
 
 
K bodu č. 6 – Návrh VZN č.1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach pre ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Olšava 

 
Starosta obce informoval poslancov, že po zverejnení návrhu nebola zo strany občanov 

vznesená žiadna pripomienka k predmetnému VZN. Poslanci OZ mali návrh VZN č. 1/2022 v tlačenej 
podobe pred zastupiteľstvom a tak pristúpili ihneď k jeho prerokovaniu. 

 
 

  Uznesenie č.2/2022/06 
 

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. Schvaľuje 
 

- VZN č. 1/2022 o určení mesačnej výšky príspevku a účinnosť nadobúda od 01.01.2023 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
 

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

          Martin Hančák                                                                              

          starosta obce 
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K bodu č. 7 – Schválenie rozpočtového opatrenia 2/2022 
 

Starosta predložil rozpočtové opatrenie 2/2022 – Úprava č. 2 schváleného rozpočtu obce na 
rok 2022 poslancom OZ na prerokovanie a schválenie. 
 
 
 

Uznesenie č. 2/2022/07 
 

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. Schvaľuje 
 

-  Schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2022  v plnom jeho rozsahu 
 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 
 
 

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

         Martin Hančák                                                                              

          starosta obce 

  

 
K bodu č. 8 –  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 
 
 Starosta obce informoval poslancov OZ o rozpočte obce na rok 2023. Poslanci OZ mohli 
vzniesť pripomienky a návrhy k rozpočtu na rok 2023, ktorý mali k dispozícii v písomnej forme.  
 Starosta obce informoval, že k návrhu rozpočtu, vyvesenom na úradnej tabuli a na stránke 
obce, nepodal nikto z občanov pripomienky.  
 Starosta obce požiadal poslancov OZ o návrhy na určenie rozsahu zmien rozpočtu, ktoré bude 
vykonávať starosta obce. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce bol pre rok 
2022 do výšky 3000,- €. Poslanci sa zhodli na tom, aby rozsah zmien rozpočtu, aj naďalej vykonával 
starosta obce pre rok 2023 do výšky 3000,- €. 
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Uznesenie č. 2/2022/08 

 
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:   

 

- Návrh rozpočtu na rok 2023 
 
 

B. Schvaľuje:  
- Rozpočet na rok 2023 v celkovej sume: 302.450,- Eur podľa členenia  
 
Bežný rozpočet :   Príjmy    282.450,- Eur  Výdavky     267.450,- Eur  
Kapitálový rozpočet :  Príjmy      20.000,- Eur   Výdavky       20.000,- Eur 
Finančné operácie :  Príjmy                0,- Eur  Výdavky       15.000,- Eur  
Rozpočet spolu :   Príjmy    302.450,- Eur  Výdavky     302.450,- Eur 
 
 
 

- Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce a to :  
• Presuny v rámci jednotlivých oblasti ekonomickej klasifikácie do výšky 3000,-€  

• Povolené prekročenie a viazanie príjmov v rozsahu 3000,- €  

• Povolené prekročenie a viazanie výdavkov v rozsahu 3000,- €  

• Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 3000,- €  
   Platné od 01.01.2023  

 
 

C.  Žiada starostu obce 
- po vykonaní zmeny rozpočtu, o vykonaných zmenách rozpočtu informovať poslancov OZ na 

najbližšom zasadnutí OZ. 
 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 
 

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

          Martin Hančák                                                                          

          starosta obce 
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K bodu č. 9 – Plán zasadnutí OZ na rok 2023 
 

Obecné zastupiteľstvo sa musí uskutočniť minimálne raz za tri mesiace. Starosta obce 
odporučil do návrhu plánu zasadnutí OZ termíny v mesiacoch marec, jún, september a december. 
Poslanci OZ sa stotožnili s doporučeným návrhom plánu zasadnutí na rok 2023. 
 
 

Uznesenie č. 2/2022/09 
 
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: 
 

- termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava v roku 2023 v mesiacoch 
marec, jún, september a december. Konkrétne dátumy OZ budú včas dohodnuté 
s poslancami OZ. 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
 

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

          Martin Hančák                                                                            

          starosta obce 

 

 

 K bodu č. 10 – Návrh na poskytovanie náhrad za používanie súkromného motorového vozidla 

Starosta obce podotkol, že obec nemá služobné motorové vozidlo vo svojom vlastníctve. 
Z tohto dôvodu musí starosta používať svoje súkromné motorové vozidlo na obecné účely. 

 
 
 

 
Uznesenie č. 2/2022/10 

 
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 
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A. Schvaľuje 
 

- starostovi používanie súkromného motorového vozidla na obecné účely 
 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 

 
 
 
 

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

          Martin Hančák                                                                          

          starosta obce 

 
 
 
K bodu č. 11 – Kultúrne a spoločenské podujatia na mesiace december 2022 až marec 2023 

 
Poslanci OZ sa zaoberali zorganizovaním akcií „Silvester 2022“ a „Obecná zabíjačka 2023“. 

Dohodli sa na zorganizovaní akcie Silvester 2022. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
v obci sa akcia „Obecná zabíjačka 2023“ zatiaľ neuskutoční. V prípade získania sponzorských darov, 
táto akcia by sa konala v druhej polovici mesiaca február. 
 

 
Uznesenie č. 2/2022/11 

 
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 
 

- konanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v mesiacoch december 2022 – 
marec 2023, a to „Silvester 2022“.  

 
 

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

       Surmanek 
Poláková 
Novická 
Fedorkovič 
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............................     

                       Martin Hančák                                                           

          starosta obce 

 
 

K bodu č. 12 – Diskusia 
 

V tomto bode nevystúpil žiadny z poslancov OZ. 
 

 

K bodu č. 13 –  Záver 
 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom OZ za účasť a ukončil 2. zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 hodine. 

 

 

Zapísala: Monika Hančáková 

 

 

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

        Martin Hančák                                                                           

        starosta obce 

 
 
 
 
      Overovatelia :   
 

Petra Novická              ................................... 
 
                          
        Lenka Poláková          ....................................        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


