
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 31.05.2019 o 18:30   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Ján Jacko

Blanár Ľuboš

Koščo Anton

Martin Majerník

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Juraj Bodnár

Ďalší prítomní: Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce 

                           Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Otváranie obálok – verejné obstarávanie- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
7. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
9. Rezervný fond – použitie- schválenie
10. Výročná správa obce Falkušovce 2018
11. Rozpočtové opatrenie 2/2019
12. Investičný zámer VSD Košice
13. VZN 3/2012 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Falkušovce - 

zrušenie
14. Rôzne:
a) 
b) 
c)
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

K   bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Michal Bodnár, starosta obce.  Privítal všetkých 
prítomných. 



Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je sedem a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 28/2019 :  
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:                                         7 (Jacko Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0         

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- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
7. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
9. Rezervný fond – použitie- schválenie
10. Výročná správa obce Falkušovce 2018
11. Rozpočtové opatrenie 2/2019
12. Investičný zámer VSD Košice
13. VZN 3/2012 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Falkušovce - 
zrušenie
14. Rôzne:
a) 
b) 
c)
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

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

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0        

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Martin Majerník



Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0       

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
návrhová komisia: Ján Jacko

Milan Džugan
Juraj Bodnár            

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0     

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

Uznesenie č. 29/2019 :  
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 13-27/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 29.03.2019. 

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   

K     bodu  6.   Otváranie obálok – verejné obstarávanie – stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Obec Falkušovce zverejnila novú výzvu na predkladanie cenových ponúk, nakoľko došlo k 
doplneniu projektu. 
Obci Falkušovce boli v termíne doručené cenové ponuky od štyroch spoločnosti. 

1) MADMA s.r.o., Kapušianska 90, 071 01 Michalovce – cena predmetu zakázky– 36 396,28 €
- 2.miesto

2) Dombyt SK s.r.o., Bracovce 186, 072 05 Bracovce- cena predmetu zakázky – 37 815,84 € - 
4. miesto

3) MO-INUP s.r.o., Obchodná 2928/2, 071 01 Michalovce – cena predmetu zakázky – 
37 434,29 € - 3. miesto

4) STAKING s.r.o., Falkušovce 35, 072 05 Bracovce- cena predmetu zakázky – 35 843,64 € - 
1. miesto

Starosta obce otvoril obálky na riadnom zasadní obecného zastupiteľstva 31.05.2019 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. 



Uznesenie č. 30/2019:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
prijať cenovú ponuku spoločnosti STAKING s.r.o..

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0      

K     bodu 7. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Hlavný kontrolór obce Falkušovce prečítal správy o kontrolnej činnosti. Predmetom kontroly v 
mesiaci apríl bola kontrola náležitosti faktúr za obdobie IV. Štvrťrok 2018. Pri kontrole neboli 
zistené závažné nedostatky. Predmetom kontroly vykonanej v máji bola kontrola finančného 
rozpočtu a čerpanie rozpočtu k 31.03.2019. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky. 

Uznesenie č. 31/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

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

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   

K     bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na II. polrok
2019
Hlavný kontrolór obce Falkušovce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti obce Falkušovce na II.
polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej  tabuli dňa 22.05.2019. 

Uznesenie č. 32/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na II. polrok 2019

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0      

K bodu 9. Rezervný fond – použitie- schválenie



Poslanci OZ Falkušovce schvaľujú použitie rezervného fondu v členení:
Realizácia nových stavieb – oplotenie pri multifunkčnom ihrisku    5000,00 €
Realizácia miestných komunikácií – chodníky 18 500,00 €
Realizácia a modernizácia obecného klubu 3 000,00 €
Parkovisko cintorín 5 000,00 €
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice                                                                   8 762,44 €
Spolu           40 262,44 €

Uznesenie č. 33/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
použitie rezervného fondu v členení:
Realizácia nových stavieb – oplotenie pri multifunkčnom ihrisku    5000,00 €
Realizácia miestných komunikácií – chodníky 18 500,00 €
Realizácia a modernizácia obecného klubu 3 000,00 €
Parkovisko cintorín 5 000,00 €
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice                                                                   8 762,44 €
Spolu           40 262,44 € 

Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    

 K     bodu 10. Výročná správa obce Falkušovce 2018
Poslancom OZ Falkušovce bola spolu s pozvánkou doručená aj Výročná správa obce Falkušovce za
rok 2018. Poslanci OZ Falkušovce nemali žiadne otázky.

Uznesenie č. 34/2019 :  
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
Výročnú správu obce Falkušovce za rok 2018.
 
Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0      
  
K     bodu 11. Rozpočtové opatrenie 2/2019
Poslancom OZ Falkušovce bolo spolu s pozvánkou doručené aj rozpočtové opatrenie 2/2019 dňa
28.05.2019.  Prebiehala  diskusia.  Jednotlivé  položky  rozpočtového  opatrenia  boli  vysvetlené.
Poslancom boli zodpovedané otázky.

Uznesenie č. 35/2019 :  
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 2/2019
 
Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0       

K     bodu 12. Investičný zámer VSD Košice
Obci  Falkušovce  bola  doručená  15.05.2019  žiadosť  o  vyjadrenie  k  investičnému  zámeru
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. v obci Falkušovce. Predmetom stavby je demontáž
existujúceho nadzemného vedenia NN  z TS2 smerom na bytovku pri bývalom roľníckom družstve
a  zriadenie  nového podzemného vedenia,  ktoré  sa  navrhuje  pri  prístupovej  ceste  k  spomínanej
bytovke. Poslanci OZ Falkušovce navrhli zriadenie nového vzdušného vedenia. Zároveň navrhli,
aby verejné  osvetlenie  bolo umiestnené na stĺpoch VSD spoločnosti,  aby neboli  stĺpy v dvoch
radoch.

Uznesenie č. 36/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

navrhuje
zriadenie nového vzdušného vedenia. Zároveň navrhli, aby verejné osvetlenie bolo umiestnené na
stĺpoch VSD spoločnosti, aby neboli stĺpy v dvoch radoch.

 Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 
Majerník, Bodnár)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0

K     bodu 13. VZN 3/2012 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce 
Falkušovce - zrušenie

VZN 3/2012 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Falkušovce nie je v
súlade  s  platnou  legislatívou.  Pri  kontrole  náležitosti  VZN  3/2012  Okresnou  prokuratúrou
Michalovce  boli zistené pochybenia, ktoré je potrebné odstrániť. Poslanci OZ Falkušovce zrušili
VZN 3/2012  o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Falkušovce.

Uznesenie č. 37/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

zrušili
VZN 3/2012 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Falkušovce
 
Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník, bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       



                                         neprítomní pri hlasovaní:      0          

K     bodu 14. Rôzne a) Náter čelného štítu strechy dreveného obkladu na Domu Smútku
Pán Blanár informoval o potrebe náteru čelného štítu strechy dreveného obkladu na  Domu Smútku.
Starosta obce informoval poslancov OZ Falkušovce, že obnova náteru sa vykoná v priebehu tohto
roka.

Uznesenie č. 38/2019 :  
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 poslanca OZ Falkušovce p. Blanára a vyjadrenie starostu obce ako je uvedené v 
zápisnici.
 
Hlasovanie:                     za:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   

                      
K     bodu 15. Návrh na uznesenie
Pán Milan Džugan predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 39/2019 :  
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:                                         7 (Jacko, Koščo, Jaššo, Blanár, Džugan, 

Majerník, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    

K bodu  16. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:10 h.

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

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 



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

Martin Majerník       .........................................
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