
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 12.07.2019 o 19:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Koščo Anton

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Juraj Bodnár

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomní:

Ján Jacko

Ľuboš Blanár

Martin Majerník

Daniel Dzuro

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. Rozpočtové opatrenie 3/2019 
8. Rekonštrukcia strechy kuchyne kultúrneho domu
9. Informácia zo zasadania vlády
10. Informácia o MAS
11. Rôzne:
a) 
b) 
c)
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

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

Uznesenie č. 40/2019 :  
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 s doplnením v bode 14 Rôzne
a) Zájazd na kúpaliská do Maďarska
b) Stoličky do spoločenskej miestnosti, do klubu

Hlasovanie:                     za:                                         4 (Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, 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. Rozpočtové opatrenie 3/2019
8. Rekonštrukcia strechy kuchyne kultúrneho domu
9. Informácia zo zasadania vlády
10. Informácia o MAS
11. Rôzne:
a) Zájazd na kúpaliská do Maďarska 
b) Stoličky do spoločenskej miestnosti, do klubu
c)
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

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

Hlasovanie:                     za:                                         4 (Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 ( Majerník, Blanár, Jacko)        

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Milan Džugan

Juraj Bodnár

Hlasovanie:                     za:                                         4 (Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)       



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

Miroslav Jaššo

Hlasovanie:                     za:                                         4 (Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 ( Majerník, Blanár, Jacko)    

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

Uznesenie č. 41/2019 :  
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 28-39/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 31.05.2019. 

Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)   

K     bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Referentka obce Falkušovce, Zuzana Gajanová, prečítala správu o kontrolnej činnosti. Predmetom 
kontroly v mesiaci jún bola kontrola základných finančných kontrol podľa zákona 357/2015 na 
príjmových a výdavkových dokladoch obce za I. štvrťrok 2019. Pri kontrole neboli zistené závažné 
nedostatky. Hlavný kontrolór odporúča aj naďalej venovať pozornosť vykonávaniu základných 
kontrol na dokladoch obce ako to ukladá hore uvedený zákon o finančnej kontrole. 

Uznesenie č. 42/2019 :  
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:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  
  
K     bodu 7. Rozpočtové opatrenie 3/2019
Poslancom OZ Falkušovce bolo spolu s pozvánkou doručené aj rozpočtové opatrenie 3/2019 dňa
09.07.2019.  Prebiehala  diskusia.  Jednotlivé  položky  rozpočtového  opatrenia  boli  vysvetlené.
Poslancom boli zodpovedané otázky.

Uznesenie č. 43/2019 :  
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 3/2019
 
Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  

K     bodu 8. Rekonštrukcia strechy kuchyne kultúrneho domu
Obec Falkušovce mala žiadosť na MF SR na rekonštrukciu strechy kuchyne kultúrneho domu. Obci
Falkušovce boli  schválené  finančné prostriedky vo výške  13 000,00 €.  V tomto prípade  nie  je
potrebné robiť verejné obstarávanie lebo sa jedná o zakázku s nízkou hodnotou. Obec nevie ako
bude nastavená zmluva a čerpanie finančných prostriedkov preto sa rozpočtové opatrenie urobí
podľa potreby po podpísaní zmluvy. Strecha bude rekonštruovaná podľa projektu. 

Uznesenie č. 44/2019 :  
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 rekonštrukcii strechy kuchyne kultúrneho domu.

Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  

K     bodu 9. Informácia zo zasadania vlády
Dňa 26.06.2019 sa konalo v Michalovciach výjazdové zasadanie vlády. Starosta obce oboznámil
poslancov o informáciach zo zasadania vlády. Predmetom diskusie bola aj kanalizácia pre obce do
2000 obyvateľov. Podľa najnovších informácii,  obce do 2000 obyvateľov budú čerpať finančné
prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR. MŽP SR vytvorí operačný program na čerpanie
finančných prostriedkov. Prvé však budú obce , kde nie je dobudovaná kanalizácia. Obce nad 2000
obyvateľov budú čerpať finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie z Eurofondov. 
Starosta obce informoval poslancov, že aj v tomto roku budú uvoľnené finančné prostriedky na
vybudovanie  a  rozšírenie  kamerového  systému.  Zároveň  na  tomto  zasadaní  vlády  boli  obci
Falkušovce schválené aj finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy kuchyne kultúrneho domu.

Uznesenie č. 45/2019 :  
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 
informácie zo zasadania vlády.

Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  



K     bodu 10. Informácia o MAS
V rámci Miestnej akčnej skupiny obec Falkušovce žiadala finančné prostriedky na vybudovanie
dopravného ihriska.  Podľa najnovších informácií  sú finančné prostriedky pripravené k čerpaniu.
Momentálne  sa  čaká  na  výzvu  a  podpísanie  zmluv.  Miestná  akčná  skupina  patrí  pod
Pôdohospodársku platobnú agentúru. Princíp financovania je taký, že obec musí najskôr realizáciu
projektu zaplatiť zo svojho rozpočtu a následne po zrealizovaní projektu jej bude vynaložená suma
alebo je časť refundovaná .

Uznesenie č. 46/2019 :  
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 Miestnej akčnej skupine.

Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  

K     bodu 11. Rôzne a) Zájazd na kúpaliska do Maďarska
Poslanci OZ Falkušovce schválili  termín a zabezpečenie dopravy na kúpaliska v Sarospataku v
Maďarsku  na deň 30.júl 2019.

Uznesenie č. 47/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
termín a zabezpečenie dopravy na kúpaliska v Sarospataku v Maďarsku: 30.07.2019.

Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  

K     bodu 11. Rôzne b) Stoličky do spoločenskej miestnosti, do klubu
Starosta  obce  navrhol  zakúpenie  cateringových  banketových  stoličiek  červenej  farby  do
spoločenskej miestnosti. Je to potrebné aj z toho dôvodu, že keď sa bude rekonštruovať strecha nad
kuchyňou kultúrneho domu, je dobré mať pripravenú miestnosť v prípade potreby organizovania
karu alebo inej akcie. 

Uznesenie č. 48/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
zakúpenie 40 kusov banketových cateringových stoličiek červenej farby do spoločenskej miestnosti.

Hlasovanie:                     za:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         



                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)                        
K     bodu 12. Návrh na uznesenie
Pán Anton Koščo predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 49/2019 :  
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:                                         4 ( Koščo, Jaššo, Džugan, Bodnár)        
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      3 (Majerník, Blanár, Jacko)  

K bodu  13. 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: 

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

Juraj Bodnár       .........................................
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