
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 29.03.2019 o 18:30   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Ján Jacko

Blanár Ľuboš

Koščo Anton

Martin Majerník

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Ďalší prítomní: Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce 

                           Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomný: Juraj Bodnár

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Otváranie obálok – verejné obstarávanie- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
7. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2018
9. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2018 – schválenie
10. Rozpočtové opatrenie 1/2019
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov – starosta obce
12. VZN 1/2019 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej 

škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
13. Žiadosť DHZ Falkušovce o poskytnutie finančného príspevku
14. Interierové vybavenie obecného úradu
15. Vodovodná prípojka Dom smútku
16. Obklad stien – šatňa KD
17. Obnova hrobiek
18. Rôzne:
a) 
b) 
c)
19. Návrh na uznesenie
20. 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. 13/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 
schvaľuje 
predložený program rokovania.

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

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Otváranie obálok – verejné obstarávanie – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
7. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2018
9. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2018 – schválenie
10. Rozpočtové opatrenie 1/2019
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov – starosta obce
12. VZN 1/2019 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole 
a na čiastučnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
13. Žiadosť DHZ Falkušovce o poskytnutie finančného príspevku
14. Interierové vybavenie obecného úradu
15. Vodovodná prípojka Dom smútku
16. Obklad stien – šatňa KD
17. Obnova hrobiek
18. Rôzne:
      a) 

b) 
c) 

19. Návrh na uznesenie
20. Záver

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

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

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



K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Ján Jacko

Milan Džugan

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

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

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
návrhová komisia: Anton Koščo

Ľuboš Blanár
Miroslav Jaššo            

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

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

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

Uznesenie č. 14/2019 :  
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 1-12/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 08.02.2019. 

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

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

K     bodu  6.   Otváranie obálok – verejné obstarávanie – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Obci Falkušovce boli v termíne doručené cenové ponuky od štyroch spoločnosti. 

1) MADMA s.r.o., Kapušianska 90, 071 01 Michalovce – cena predmetu zakázky - 31 126,38 €
2) Dombyt SK s.r.o., Bracovce 186, 072 05 Bracovce- cena predmetu zakázky – 29 628,43 €
3) MO-INUP s.r.o., Obchodná 2928/2, 071 01 Michalovce – cena predmetu zakázky – 

28 853,22 €
4) STAKING s.r.o., Falkušovce 35, 072 05 Bracovce- cena predmetu zakázky - 29 930,87 €

Starosta obce otvoril obálky na riadnom zasadní obecného zastupiteľstva 29.03.2019 o 18:30. 
Poslanci si jednotlivé ponuky prezreli. Zástupcovia jednotlivých spoločnosti sa na otváraní obálok 
nezúčastnili. Štatutárny zástupca spoločnosti STAKING s.r.o., Ing. Stanislav Horňák ponúkol v 
rámci ceny za celý predmet zakázky aj zateplenie obvodových múrov budovy hasičskej zbrojnice.
Poslanci OZ Falkušovce odporúčajú prijať cenovú ponuku spoločnosti STAKING s.r.o. s tým, že 
ponuka sa ešte prejedná s právnym zástupcom obce.



Uznesenie č. 15/2019:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

odporúča
prijať cenovú ponuku spoločnosti STAKING s.r.o. s tým, že ponuka sa ešte prejedná s právnym 
zástupcom obce.

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

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

K     bodu 7. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Hlavný kontrolór obce Falkušovce prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Vo svojej 
správe skonštatoval, že obec vynakladá finančné prostriedky hospodárne, efektívne a účelne.

Uznesenie č. 16/2019 :  
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 kontrolnej činnosti za rok 2018.

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

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

K     bodu 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2018
Hlavný  kontrolór  obce  Falkušovce  prečítal  poslancom  OZ  Falkušovce  svoje  stanovisko  k
Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2018. V zmysle  § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  odporúčam  obecnému  zastupiteľstvu  uzatvoriť  prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2018 výrokom:

,,celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad"

Uznesenie č. 17/2019 :  
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  berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2018

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

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



K bodu 9. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2018
Poslanci OZ Falkušovce schvaľujú Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2018.

Uznesenie č. 18/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2018 bez výhrad.
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

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

K     bodu 10. Rozpočtové opatrenie 1/2019
Poslancom OZ Falkušovce bolo spolu s pozvánkou doručené aj rozpočtové opatrenie 1/2019 dňa
26.03.2019.  Prebiehala  diskusia.  Jednotlivé  položky  rozpočtového  opatrenia  boli  vysvetlené.
Poslancom boli zodpovedané otázky.

Uznesenie č. 19/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 1/2019
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

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

K     bodu 11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov – starosta obce
Starosta  obce  Falkušovce,  Michal  Bodnár,  doručil   Oznámenie  funkcií,  zamestnaní,  činností  a
majetkových pomerov verejných funkcionárov na obecný úrad dňa 11.03.2019. Toto oznámenie
predložil poslancom obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2019.

Uznesenie č. 20/2019 :  
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,
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Falkušovce.

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

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



K     bodu 12. VZN 1/2019 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v 
materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN 1/2019 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej
škole a  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej  jedálni  bol  vyvesený na
úradnej tabuli v obci Falkušovce a na webovom sídle obce Falkušovce 13.03.2019. Poslancom OZ
Falkušovce bol návrh VZN 1/2019 doručený spolu s pozvánkou 26.03.2019. 

Uznesenie č. 21/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje 
VZN 1/2019 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

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

K     bodu 13. Žiadosť DHZ Falkušovce o poskytnutie finančného príspevku
Predseda DHZ Falkušovce, Michl Tkáč doručil na obecný úrad žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku na činnosť DHZ Falkušovce v roku 2019 dňa 14.03.2019. Poslancom OZ Falkušovce
bola táto žiadosť predložená dňa 29.03.2019. Poslanci OZ Falkušovce schválili finančný príspevok
na činnosť v roku 2019 pre DHZ Falkušovce vo výške 250,00 .€

Uznesenie č. 22/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje 
finančný príspevok pre činnosť DHZ Falkušovce vo výške 250,00 €.
 
Hlasovanie:                     za:                                         6 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

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

K     bodu 14. Interierové vybavenie obecného úradu
Starosta  obce  Falkušovce  oboznámil  poslancov  o  potrebe  interierového  vybavenia  kancelárie
obecného úradu. Poslanci OZ Falkušovce zobrali na vedomie informáciu o potrebe interierového
vybavenie  kancelárie  obecného úradu a  schválili  finančné prostriedky na  interierové  vybavenie
kancelárie obecného úradu do výšky finančných prostriedkov upravených v rozpočtovom opatrení
1/2019. 

Uznesenie č. 23/2019 :  
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 potrebe interierového vybavenie kancelárie obecného úradu,
schvaľuje
finančné prostriedky na  interierové  vybavenie  kancelárie  obecného  úradu do výšky finančných
prostriedkov upravených v rozpočtovom opatrení 1/2019. 

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

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

K     bodu 1  5. Vodovodná prípojka Dom smútku
Starosta obce navrhol poslancom OZ Falkušovce, aby sa zriadila vodovodná prípojka do Domu 
smútku. Poslanci OZ Falkušovce s návrhom súhlasili a návrh schválili. 

Uznesenie č. 24/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
vybudovanie vodovodnej prípojky do Domu smútku.

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

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

K     bodu 16  . Obklad stien – šatňa KD
Starosta obce navrhol poslancom OZ Falkušovce, dať obklad do šatne kultúrneho domu. Poslanci 
navrhli plastový obklad siding. 

Uznesenie č. 25/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
obložiť steny šatne kulturného domu plastovým obkladom sidingom.

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

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

K     bodu 17  . Obnova hrobiek
Starosta obce navrhol poslancom OZ Falkušovce, aby sa určili jednotné podmienky pre obyvateľov 
obce pri obnove hrobiek na miestnom cintoríne. Poslanci OZ si majú premyslieť a navrhnúť 
riešenie.



Uznesenie č. 26/2019 :  
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 určení jednotných podmienok pre obyvateľov obce pri obnove hrobiek na miestnom 
cintoríne.

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

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

K     bodu 19. Návrh na uznesenie
Pán Anton Koščo predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 27/2019 :  
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 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

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

K bodu  20. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:30 h.

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

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

Ján Jacko                  .........................................                                        

Milan Džugan       .........................................
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