Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 22.11.2019 o 18:00
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Koščo Anton
Džugan Milan
Juraj Bodnár
Ľuboš Blanár
Martin Majerník
Miroslav Jaššo
Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
Daniel Dzuro – hlavný kontrolór obce Falkušovce
Neprítomný: Ján Jacko
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadania
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Návrh dodatku 1/2019 k VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Odpredaj pozemku
10. Príkaz na inventarizáciu
11. Správa audítora
12. Výročná správa
13. Rôzne:
a) Informácia – odkanalizovanie obce
b) Stoly KD
c)
14. Návrh na uznesenie
15. 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. 71/2019 :
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:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 ( Jacko)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
8. Návrh dodatku 1/2019 k VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Odpredaj pozemku
10. Príkaz na inventarizáciu
11. Správa audítora
12. Výročná správa
13. Rôzne:
a) Informácia – odkanalizovanie obce
b) Stoly KD
c)
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:
Ing. Gajanová Zuzana
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia:
Anton Koščo
Ľuboš Blanár
Hlasovanie:

za:
proti :

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1 (Jacko)

K bodu 4. Určenie návrhovej komisie
návrhová komisia:
Martin Majernik
Miroslav Jaššo
Juraj Bodnár
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 72/2019 :
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 58-70/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 11.010.2019.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 6. Správy hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly
Hlavný kontrolór obce Falkušovce, pán Dzuro predložil poslancom obeccného zastupiteľstva
záznamy o výsledku základnej finančnej kontroly. Predmetom prvej kontroly bola kontrola uznesení
a zápisníc Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach. Všetky písomnosti spĺňali náležitosti podľa
platnej legislatívy.
Predmetom ďalšej kontroly bola kontrola náležitosti faktúr za I. štvrťrok 2019. Hlavný kontrolór
odporúča zvýšenú pozornosť venovať splatnosti faktúr, aby nedochádzalo k prekročeniu dátumu
splatnosti. Faktúra spĺňali náležitosti podľa platnej legislatívy.
Predmetom poslednej kontroly bola kontrola príjmovýcha výdavkových pokladničných dokladov a
výpisov z bankových účtov. Pri kontrole dokladov za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019 neboli
zistené závažne nedostatky. Doklady sú prehľadne uložené a podpísané účtovníčkou obce.
Uznesenie č. 73/2019 :
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:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,

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

0
0
1 (Jacko)

K bodu 7. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Hlavný kontrolór doručil dňa 19.11.2019 návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Návrh
plánu kontrolnej činnosti bol vvesený na úradnej tabuli 19.11.2019. Poslanci OZ mali možnosť
vyjadriť sa k tomuto návrhu.
Uznesenie č. 74/2019 :
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 I. polrok 2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 8. Návrh dodatku 1/2019 k VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou dňa 19.11.2019 doručený aj návrh dodatku 1/2019 k VZN
3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Návrh dodatku 1/2019 upravuje sadzbu poplatku na 7,00 € na osobu na kalendárny rok a
zároveň zahŕňa zmenu zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnach daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov učinnú od 01.01.2020.
Obec v tretej časti VZN 3/2019, bod 9 upravuje v súlade s § 82 ods. 2 zákona zníženie resp.
odpustenie poplatku, v prípade , že sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce a predloží obci podklady vymenované v tomto bode.
Návrh dodatku 1/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 19.11.2019.
Keďže poplatky za umiestnenie tuhého komunálného odpadu stále stúpajú pán Ľuboš Blanár
navrhol zvýšiť sadzbu poplatku na 7,50 € s čím súhlasili aj ostatní poslanci.
Uznesenie č. 75/2019 :
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 dodatku 1/2019 k VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 9. Odpredaj pozemku
Odpredaj pozemku sa týka parcely číslo 270, v k.ú. Falkušovce, ktorá sa nachádza medzi rodinnými
domami so súpisnými číslami 6 a 7. Starosta obce oboznámil poslancov OZ Falkušovce o tom, že
daný pozemok nie je obcou využívaný a je pre obec neupotrebiteľný vzhľadom na svoju malú šírku
a je pre obec len príťažou z dôvodu nutnosti jeho udržiavania.
Obec uznesením č. 4/7-2011 zo dňa 29.07.2011 rozhodla o zámere predať parcelu č. 270 z dôvodu
jej neupotrebiteľnosti. Následne oslovila vlastníkov susediacich parciel. K uzavretiu kúpnej zmluvy
následne nedošlo, a to z toho dôvodu, že jeden z vlastníkov susediacich parciel sa z miesta trvalého
pobytu odsťahoval a svoju nehnuteľnosť, ktorej súčasťou bol aj rodinný dom s popisným číslom 6
ponúkal na predaj.
Starosta obce oslovil vlastníkov susediacich parciel s ponukou na odkúpenie tejto parcely
opakovane listom spisová značka 149/19 zo dňa 18.10.2019. O odkúpenie tejto parcely prejavil
záujem len pán Miloš Bodnár a Juliana Bodnárová.
Obec je vlastníkom parcely číslo 270, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1173,00 m 2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Falkušovce zapísanej Okresným úradom v Michalovciach
na liste vlastníctva č. 649. Jedná sa o parcelu, ktorá je umiestnená medzi parcelami č. 266, 268, 269
a 272, 271, 273 a 1859. V prednej časti je jej šírka cca. 2,50 metra a v jej zadnej časti je šírka cca.
4,50 metrov. Ide o parcelu, ktorá v minulosti slúžila ako priekopa. V súčasnosti je nahradená novým
odvodňovacim kanálom na iných parcelách. Pozemok je obcou nevyužívaný, je pre obec
neupotrebiteľný vzhľadom na svoju malú šírku a je pre obec len príťažou z dôvodu nutnosti jeho
udržiavania. Vzhľadom na to, že od posledného uznesenia o zámere predať tento pozemok uplynula
už dlhšia doba, predkladám opätovne návrh predať majetok obce: parcela č. 270, ostatné plochy o
výmere 1173,00 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Falkušovce zapísanej Okresným úradom
v Michalovciach na LV č. 649 postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre pána Miloša Bodnára a Julianu Bodnárovú za cenu, ktorá bude stanovená znaleckým
posudkom.
Uznesenie č. 76/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje predaj majetku obce Falkušovce parcela č. 270, druh pozemku: ostatná plocha o
výmere 1173,00 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Falkušovce zapísanej Okresným
úradom v Michalovciach na liste vlastníctva č. 649
pre vlastníkov susediacich parciel za podmienok tak, ako sú uvedené v zápisnici v bode 9.
Odpredaj pozemku,
poveruje starostu obce vyzvať opätovne listom záujemcov o odkúpenie parcely č. 270 pána Miloša
Bodnára a pani Julianu Bodnárovú, bytom Falkušovce 6 po vypracovaní znaleckého posudku, kde
ich bude informovať o cene odpredávanej parcely,
odporúča starostovi obce v prípade, že nedôjde k podpísaniu zmluvy o odpredaji predmetnej
parcely, aby vyhlásil obchodnú verejnú súťaž.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

K bodu 10. Príkaz na inventarizáciu

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

Obnecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov obce Falkušovce k 31.12.2019 a ukladá vykonať inventarizáciu
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Falkušovce k 31.12.2019.
Uznesenie č. 77/2019 :
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 príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov obce Falkušovce k 31.12.2019.
OZ Falkušovce ukladá vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
obce Falkušovce k 31.12.2019.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 11. Správa audítora
Správu audítora predložila a prečítala poslancom obecného zastupiteľstva zapisovateľka p.
Gajanová.
Podľa názoru audítora, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Falkušovce k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor konštatuje, že obecný
úrad obce Falkušovce konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 78/2019 :
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 správu audítora z overenia účtovnej závierky obce Falkušovce za rok 2018.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 12. Výročná správa
Individuálnu výročnú správu obce Falkušovce za rok 2018 predložila poslancom OZ Falkušovce p.
Gajanová, účtovníčka obce.
Uznesenie č. 79/2019 :
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 individuálnu výročnú spravu obce Falkušovce za rok 2018.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 13. Rôzne a) Informácia – odkanalizovanie obce
Dňa 15.11.2019 stretnutie na VVS a.s. Michalovce. Podľa najnovších informácii ČOV sa nebude
budovať na území obce Falkušovce. Pre VVS a.s. je lepšie odkanalizovať obce Ložín, Bracovce,
Falkušovce a Kačanov do ČOV v obci Hatalov. ČOV v obci hatalov je využitá na 50 %. VVS a.s.
Navrhla preto trasu krížom do Dúbravky do prečerpávačky a odtiaľto do ČOV v Hatalove. Do
26.11.2019 by mali dotknutým obciam zaslať nové štúdie, na základe ktorých si obce majú dať
vypracovať polohopisy a výškopisy, ktoré musia byť v digitálnej forme. VVS a.s. nemá finančné
prostriedky na podporu obcí. Obec výdavky spojené s určením polohopisov a výškopisov bude
musieť hradiť z vlastných finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 80/2019 :
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 odkanalizovaní obce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

K bodu 13. b) Stoly KD
Starosta obce už na minulom zasadnutí informoval poslancov OZ Falkušovce o potrebe zakúpenia
stolov do kultúrneho domu. Pán Juraj Bodnár navrhol zatiaľ zakúpiť stoly do obecného klubu.
Poslanci súhlasili so zakúpením stolov s dĺžkou 120 cm do obecného klubu v počte 6 kusov.
Uznesenie č. 81/2019 :
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 stolov s dĺžkou 120 cm a šírkou 80 cm do obecného klubu v počte 6 kusov.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

K bodu 14. Návrh na uznesenie

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 ( Jacko)

Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 82/2019 :
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:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Koščo, Džugan, Bodnár, Majerník,
Blanár, Jaššo)
0
0
1 (Jacko)

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

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

