
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 28.12.2019 o 17:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Koščo Anton

Džugan Milan

Juraj Bodnár

Martin Majerník

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

Ľuboš Blanár

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

    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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
7. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2020-2022 - schválenie
8. Rôzne:
a) 
b)
c)
9. Návrh na uznesenie
10. 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. 90/2019 :  
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 8) Rôzne
a) Silvester 2019 - vatra
b) Obecný ples 2020
c) Úprava vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice (kazetový strop v garáži)

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

                                         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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
7. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2020-2022 - schválenie
8. Rôzne:
a) Silvester 2019 - vatra
b) Obecný ples 2020
c) Úprava vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice (kazetový strop v garáži)
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

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

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

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

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Ľuboš Blanár

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

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

                                         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. 91/2019 :  
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 83-89/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 13.12.2019. 

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

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

K     bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Daniel Dzuro predložil a prečítal svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu obce Falkušovce na roky 2020-2022.

Uznesenie č. 92/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022.

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

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

K     bodu 7. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2020-2022 - schválenie
Návrh rozpočtu obce Falkušovce na roky 2020-2022 bol poslancom obecného zastupiteľstva vo
Falkušovciach doručený 10.12.2019. Poslanci nemali žiadne otázky.

Uznesenie č. 93/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje  rozpočet obce Falkušovce na rok 2020,
berie na vedomie rozpočet obce Falkušovce na roky 2021 a 2022



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

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

K     bodu 8. Rôzne a) Silvester 2019 - vatra
Vatra sa uskutoční dňa 31.12.2019 o 18:00 hodine za budovou obecného klubu, pri multifunkčnom
ihrisku. Podávať sa bude chlieb s masťou a cibuľkou, varené červené víno, punč, rum s čajom a čaj
pre deti. Deťom sa bude dávať za vinšovačku aj malá sladkosť

Uznesenie č. 94/2019 :  
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 organizavaní vatry na Silvestra 2019 o 18:00 hodine.

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

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

K     bodu 8 Rôzne b) Obecný ples 2020
Obecný ples 2020 sa bude konať 25.01.2020 so začiatkom o 19:00 hodine. Každý pár dostane fľau
vína a minerálku. Cathering bude zabezpečovať Jaroslav Talian zo Sečoviec. Na plese bude hrať
hudobná skupina Gamma. Cena vstupenky bude 30,00 €/pár. 

Uznesenie č. 95/2019 :  
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 organizovaní obecného plesu dňa 25.01.2020 o 19:00 hodine.

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

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

K     bodu 8 Rôzne c) Úprava vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice (kazetový strop v 
garáži)
Keďže pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice boli zateplené stropy vo všetkých priestoroch hasičskej
zbrojnice, starosta obce na odporúčanie DHZ Falkušovce navrhol montáž kazetového stropu aj v
garáži  hasičskej  zbrojnice.  Obecné  zastupiteľstvo  zvážilo  tento  návrh  a  schvaľuje  montáž
kazetového  stropu  v  garáži  a  odporúča,  aby  tieto  práce  vykonala  firma,  ktorá  realizovala
rekonštrukciu hasičskej  zbrojnice podľa podmienok v cenovej  relácii  aká bola vysúťažená pred
rekonštrukciou hasičskej zbrojnice aj v ostatných priestoroch budovy zbrojnice.



Uznesenie č. 96/2019 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje  montáž kazetového stropu v garáži,
odporúča,  aby tieto práce vykonala firma, ktorá realizovala rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 
podľa podmienok uvedených v zápisnici.

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

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

K     bodu 9. Návrh na uznesenie
Pán Milan Džugan predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 97/2019 :  
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, 

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

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:30 h.

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

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

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

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