
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 08.02.2019 o 17:30   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Blanár Ľuboš

Koščo Anton

Martin Majerník

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Ďalší prítomní: Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce 

                           Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomný: Ján Jacko

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Návrh záverečného účtu za rok 2018
8. Určenie komisie podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov
9. Menovanie zástupcu starostu obce
10. Určenie odmeny zástupcu starostu
11. Určenie zástupcu z poslancov do rady materskej školy
12. Stavebné úpravy – spoločenská miestnosť - klub
13. Rôzne:
a) Informácia kamery
b) 
c)
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

K   bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Michal Bodnár, starosta obce.  Privítal všetkých 
prítomných. 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je šesť a  OZ je uznášania schopné.



Uznesenie č. 1/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 
schvaľuje 
program rokovania s doplnením v bode rôzne:
b) Webová stránka obce 

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)        

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Návrh záverečného účtu za rok 2018
8. Určenie komisie podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov
9. Menovanie zástupcu starostu obce
10. Určenie odmeny zástupcu starostu
11.Určenie zástupcu z poslancov do rady materskej školy
12. Stavebné úpravy – spoločenská miestnosť - klub
13. Rôzne:

a) Informácia kamery
b) Webová stránka obce
c) 

14. Návrh na uznesenie
15. Záver

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:              Ing. Gajanová Zuzana

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)          

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Miroslav Jaššo

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         



                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
návrhová komisia: Milan Džugan

Juraj Bodnár
Martin Majerník             

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 2/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu o  splnení uznesení 62-72/2018 z riadneho zasadnutia OZ dňa 14.12.2018. 

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu  6.   Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly.
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Dzuro predniesol správu o výsledku základnej finančnej 
kontroly za IV. Štvrťrok 2018. Predmetom kontrloy boli príjmové a výdavkové pokladničné 
doklady a denník účtovných prípadov. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky.

Uznesenie č. 3/2019:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly.

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 7. Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2018
Návrh záverečného účetu obce Falkušovce za rok 2018 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou 
05.02.2019. Návrh záverečného účtu sa prerokuje na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 



Návrh záverečného účtu bol 05.02.2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Falkušovce.

Uznesenie č. 4/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2018. Návrh záverečného účtu sa prerokuje na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 8. Určenie komisie podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie komisie podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov takto:
Milan Džugan
Ján Jacko
Juraj Bodnár
Miroslav Jaššo
Ľuboš Blanár
Martin Majerník
Anton Koščo 

Uznesenie č. 5/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

OZ Falkušovce  schvaľuje:
Komisiu podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v zložení:
Milan Džugan
Ján Jacko
Juraj Bodnár
Miroslav Jaššo
Ľuboš Blanár
Martin Majerník
Anton Koščo 

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K bodu 9. Menovanie zástupcu starostu obce Falkušovce
Starosta obce Falkušovce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že od 01.02.2019 je 
účinný zákon 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 



Zb. o obecnom zriadení v zení neskorších predpisov. Ustanovenie § 25 ods.7 zákona o obecnom 
zriadení upravuje odmeňovanie a právne postavenie poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu 
starostu.
Starosta obce Falkušovce Michal Bodnár menoval za zástupcu starostu obce p. Jána Jacka.
Kompetencie zástupcu starostu obce:

➔ príprava a organizovanie kultúrných a spoločenských podujatí
➔ člen rady materskej školy s poradným hlasom
➔ zvolávanie pracovných porád poslancov obecného zastupiteľstva
➔ riadenie komisie podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov
Poslanci OZ Falkušovce odporúčajú, aby sa na funkcii zástupcu starostu obce vystriedali viacerí 
poslanci obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 6/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
menovanie zástupcu starostu obce p. Jacka Jána.
odporúča,
aby sa na funkcii zástupcu starostu obce vystriedali viacerí poslanci obecného zastupiteľstva.
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 10. Určenie odmeny zástupcu starostu obce
Starosta obce Falkušovce, Michal Bodnár, podľa  § 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení
na výkon funkcie určil mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo výške 45,00 €. 

Uznesenie č. 7/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie,
že starosta obce Falkušovce, Michal Bodnár, podľa § 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení
na výkon funkcie určil mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo výške 45,00 €, 
konštatuje,
že  poslancovi  menovanému do funkcie  zástupcu starostu  obce  nepatrí  odmena v zmysle  zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník)        
                                         proti :                                     0         



                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 11. Určenie zástupcu z poslancov rady materskej školy
Poslanci  obecného  zastupiteľstva  navrhli  za  zástupcu  z  poslancov  do  rady  materskej  školy  p.
Martina Majerníka.

Uznesenie č. 8/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
za zástupcu z poslancov do rady materskej školy p. Martina Majerníka

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 12.   Stavebné úpravy – spoločenská miestnosť – klub
Starosta obce navrhol poslancom OZ Falkušovce, aby sa z jari investovalo do budovy byvalého 
pohostinstva, v súčasnosti obecného klubu. Poslanci OZ Falkušovce súhlasili s úpravou budovy 
obecného klubu. Navrhli vyhodiť sklenenú výplň , podmúrovať a dať nové plastové okná.

Uznesenie č. 9/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje:
stavebné úpravy spoločenskej miestnosti obecného klubu.

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 13.   Rôzne a) Informácia kamery
Starosta obce Falkušovce oboznámil poslancov OZ Falkušovce o tom že je zverejnená výzva na 
budovanie a rozšírenie kamerového systému. Obec sa do tejto výzvy opäť zapojí. Poslanci OZ 
Falkušovce majú porozmýšlať a zvážiť, kde by mohli byť umiestnené ďalšie kamery.

Uznesenie č. 10/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu o rozšírení kamerového systému.

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 



Majerník)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       
K     bodu 13. Rôzne b) Webová stránka obce Falkušovce
Poslanci OZ Falkušovce p. Milan Džugan a Juraj Bodnár mali pripomienky k webovej stránke obce
Falkušovce. Nie sú aktualizované niektoré údaje. Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že firma, 
ktorá nám spravuje stránku nám vypovedala zmluvu. Stránka je aktívna do 05/2019. Obec to 
následné musí riešiť. 
Uznesenie č. 11/2019:  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o webovej stránke obce Falkušovce

Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K     bodu 14. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 12/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

OZ Falkušovce  schvaľuje:
Predložený návrh na uznesenie.
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Bodnár, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 ( Jacko)       

K bodu  15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h.

Zapísala:Ing. Gajanová Zuzana            ….......................................

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 



Anton Koščo                  .........................................                                        

Miroslav Jaššo       .........................................
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