
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 16.08.2019 o 19:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Koščo Anton

Džugan Milan

Juraj Bodnár

Ján Jacko

Ľuboš Blanár

Martin Majerník

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

   Daniel Dzuro – hlavný kontrolór obce Falkušovce

Neprítomní:

Miroslav Jaššo

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. VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a na

čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR
9. Rôzne:
a) Stoly KD
b) Futbalový turnaj – september 2019
c)
10. Návrh na uznesenie
11. 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. 50/2019 :  



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 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník, 
Blanár, Jacko)        

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

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. VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a 
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR
9. Rôzne:
a) Stoly KD
b) Futbalový turnaj – september 2019
c)
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

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

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

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

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Ľuboš Blanár

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

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



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

Milan Džugan
Martin Majerník

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

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

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

Uznesenie č. 51/2019 :  
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 40-49/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 12.07.2019. 

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

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

K     bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Daniel Dzuro predložil poslancom obeccného zastupiteľstva
záznam o výsledku základnej  finančnej  kontroly za mesiac júl  2019.  Predmetom kontrola  bola
kontrola  základných finančných kontrol  podľa  zákona 357/2015 na  príjmových a  výdavkových
dokladoch obce Falkušovce za II. štvrťrok 2019. Pri kontrole dokladov za obdobie od 01.04.2019
do 30.06.2019 neboli zistené závažné nedostatky.

Uznesenie č. 52/2019 :  
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 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník, 
Blanár, Jacko)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 (Jaššo)         
  
K     bodu 7. VZN o určení výšky   príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej 
škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
Vedúca školskej  jedálne pri  materskej  škole vo Falkušovciach oznámila  obecnému úradu že sa
menili finančné pásma na nákup potravin na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s



účinnosťou  od 01.09.2019.  Bolo  potrebné  finančné  pásmo upraviť  aj  vo  VZN  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  bol  vyvesený  na  úradnej  tabuli  v  obci
31.07.2019. 
Scválené VZN bolo vyvesené 16.08.2019 a účinnosť nadobúda 02.09.2019.

Uznesenie č. 53/2019 :  
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 2/2019 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 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník, 

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

K     bodu 8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja -PHSR
Ing.  Gajanová  predložila  obecnému  zastupiteľstvu  vypracovaný  Program  hospodárskeho  a
sociálneho  rozvoja  obce  Falkušovce  na  roky 2019 –  2026,  ktorý  vyjadruje  víziu  rozvoja  obce
založenú na výsledkoch strategického plánovania.  PHSR obec Falkušovce potrebuje k čerpaniu
dotácie na vybudovanie dopravného ihriska. PHSR je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o
nové priority, opatrenia a aktivity, resp. sa môžu niektoré opatrenia a aktivity rušiť.

Uznesenie č. 54/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Falkušovce na roky 2019 – 2026.

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

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

K     bodu 9. Rôzne a) Stoly KD
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov o potrebe zakúpenia nových stolov do kultúrneho
domu. Poslanci sa dohodli, že navštívia obec Petrikovce za účelom obhliadky stolov.

Uznesenie č. 55/2019 :  
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 zakúpenia stolov do kultúrneho domu,
odporúča
vykonať obhliadku stolov v Kultúrnom dome v Petrikovciach do 23.08.2019. Po odsúhlasení 



odporúča tieto stoly zakúpiť.

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

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

K     bodu 9. Rôzne b) Futbalový turnaj – september 2019
Starosta obce informoval poslancov o organizovaní futbalového turnaja 07.09.2019. Poslanci OZ
Falkušovce schválili zabezpečenie atrakcií pre deti na 7. septembra 2019 (kolotoč a skákací hrad).

Uznesenie č. 56/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
zabezpečenie atrakcií ( kolotoč, skákací hrad) pre deti na 7. septembra 2019.

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

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

K     bodu 10. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 57/2019 :  
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 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník, 

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

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h.

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

                         

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

                                            starosta obce



Overovatelia: 

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

Ľuboš Blanár       .........................................
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