
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 11.10.2019 o 18:30  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Koščo Anton

Džugan Milan

Juraj Bodnár

Ján Jacko

Ľuboš Blanár

Martin Majerník

Miroslav Jaššo

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

  

Neprítomní:

Daniel Dzuro – hlavný kontrolór obce Falkušovce

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 4/19
8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania – Lukáš 

Magura
9. Úcta k starším 20.10.2019
10. Vybavenie školského dvora MŠ
11. Strecha OCU a MŠ
12. Rekonštrukčné práce DS – kamenný koberec
13. Odstránenie stavby – sklad MŠ
14. Vyhradený priestor na ukladanie BRKO
15. Rôzne:
a) 
b) 
c)
16. Návrh na uznesenie
17. 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. 58/2019 :  
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 Rôzne a) Vybavenie MŠ učebnými pomôckami.

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

                                         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. Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Rozpočtové opatrenie 4/19
8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania – 
Lukáš Magura
9. Úcta k starším 20.10.2019
10. Vybavenie školského dvora MŠ
11. Strecha OCU a MŠ
12. Rekonštrukčné práce DS – kamenný koberec
13. Odstránenie stavby – sklad MŠ
14. Vyhradený priestor na ukladanie BRKO
15. Rôzne:
a) Vybavenie MŠ učebnými pomôckami
b) 
c)
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

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

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

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



K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Ján Jacko

Milan Džugan

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

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

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

Ľuboš Blanár
Juraj Bodnár

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

                                         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. 59/2019 :  
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 50-57/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 16.08.2019. 

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

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

K     bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Zapisovateľka Zuzana Gajanová predložila poslancom obeccného zastupiteľstva záznam o výsledku
základnej  finančnej  kontroly.  Predmetom  kontrola  bola  kontrola  plnenia  rozpočtu  obce  k
30.06.2019. Pri kontrole  neboli zistené závažné nedostatky.

Uznesenie č. 60/2019 :  
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:                                         7 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník, 
Blanár, Jacko, Jaššo)        

                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0        
  
K     bodu 7.   Rozpočtové opatrenie 4/2019
Poslancom OZ Falkušovce bolo spolu s pozvánkou doručené aj rozpočtové opatrenie 4/2019 dňa
08.10.2019.  Prebiehala  diskusia.  Jednotlivé  položky  rozpočtového  opatrenia  boli  vysvetlené.
Poslancom boli zodpovedané otázky.

Uznesenie č. 61/2019 :  
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 4/2019.

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

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

K     bodu 8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
– Lukáš Magura
Obecnému  úradu  vo  Falkušovciach  bola  dňa  25.09.2019  doručená  Zmluva  o  poskytnutie
finančných  prostriedkov  na  podporu  záujmového  vzdelávania  pre  Lukáša  Maguru.Výška
finančných prostriedkov je 62,00 € na jedného žiaka na rok 2019.

Uznesenie č. 62/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje výšku finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 62,00 € na žiaka.

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

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

K     bodu 9. Úcta k starším 20.10.2019
Dňa 20.10.2019 sa o 16:00 hodine v obci ukutoční kultúrno spoločenské posedenie pri príležitosti
Úcty k  starším.  V kultúrnom programe sa  predstavia  deti  Materskej  školy vo  Falkušovciach  a
Folklórny súbor  Širavčan.  Starosta  obce navrhol  na večeru rezeň so zemiakovým šalátom. Pán
Anton Koščo navrhol namiesto zemiakového šalátu ľahšiu verziu bez majonézy a uhoriek.

Uznesenie č. 63/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.



schaľuje program na kultúrno spoločenské posedie pri príležitosti Úcty k starším so začiatkom o 
16:00 hodine,
odporúča večeru – rezeň a zemiakový šalát bez majonézy alebo zemiaky po dohode s 
catheringovou firmou.

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

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

K     bodu 10. Vybavenie školského dvora MŠ
Starosta  obce  informoval  poslancov   o  stave  školského  dvora.  Niektoré  zostavy  ako  drevený
domček a vláčik sú zničené poveternostnými vplyvmi a dažďom. Starosta obce navrhol poslancom,
aby každý rok sa niečo na školský dvor dokupilo a postupne sa školský dvor vybavil detskými
pomôckami. 

Uznesenie č. 64/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje dovybavenie a zakúpenie detských workoutových ihrísk na školský dvor.

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

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

K     bodu 11. Strecha OCU a MŠ
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov OZ o potrebe výmeny alebo prekrytia strechy nad
obecným úradom a materskou školou. V piatok bol v obci p. Vaľovský, majiteľ firmy Hotoval spol.
s.r.o., ktorí má vypracovať cenovú ponuku. 

Uznesenie č. 65/2019 :  
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 stave strechy OCU a MŠ – prekrytie.

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

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

K     bodu 12. Rekonštrukčné práce DS – Kamenný koberec
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe uloženia kamenného koberca pri Dome Smútku.



Poslanci diskutovali. Pán Bodnár Juraj navrhol práce až na budúci rok. Je potrebné odstrániť staru
dlažbu a je potrebné, aby podklad dôkladne preschol, preto poslanci odporúčili realizáciu v roku
2020.

Uznesenie č. 66/2019 :  
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 uložení kamenného koberca pri Dome Smútku,
odporúča  začať s realizáciou v jari v roku 2020.

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

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

K     bodu 13. Odstránenie stavby – sklad MŠ
Starosta obce Falkušovce oboznámil poslancov, že sklad civilnej ochrany nachádzajúci sa na dvore 
MŠ sa ruší. Budova je v zlom stave. Múry su navlhnuté a podlaha sa prepadáva, preto navrhol 
odstránenie tejto stavby. Počas zimy starosta obce vybaví povolenie na buracie práce a počas 
práznin v roku 2020 sa stavba svojpomocne odstráni. 

Uznesenie č. 67/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje odstránenie stavby- sklad MŠ v roku 2020

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

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

K     bodu 14. Vyhradený priestor na ukladanie BRKO
Starosta obce Falkušovce oboznámil poslancov, že obec mala kontrolu zo životného prostredia na
podnet  obyvateľa  z  obce.  Predmetom  kontroly  bol  vyhradený  priestor  na  ukladanie  BRKO.
Kontrola dopadla dobre. Obec tento priestor monitoruje aj kamerovým systémom a pravidelne sa
priestor upratuje. 

Uznesenie č. 68/2019 :  
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 kontrole z Odboru starostlivosti o ŽP

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

                                         proti :                                     0         



                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0 

K     bodu 15. Rôzne a) Vybavenie MŠ učebnými pomôckami
Starosta  obce  informoval  poslancov  o  potrebe  vybavenia  MŠ učebnými  pomôckami.  Materská
škola  vo  Falkušovciach  dostáva  dotáciu  na  predškolákov.  Tieto  vynancie  môžu byť  využité  na
zakúpenie  učebných  pomôcok  do  MŠ.  V  prípade  nedostatku  finančných  prostriedkov  obec
dofinancuje zakúpenie týchto učebných pomôcok.

Uznesenie č. 69/2019 :  
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 vybavenia Materskej školy učebnými pomôckami,
schvaľuje prípadné dofinancovanie učebných pomôcok do MŠ. 

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

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

K     bodu 16. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 70/2019 :  
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 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník, 

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

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h.

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

                         

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

                                            starosta obce



Overovatelia: 

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

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