
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 15.02.2020 o 18:00   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Blanár Ľuboš

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomní: Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

Martin Majerník

Anton Koščo

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 1/2020
7. Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o kontrolnej činnosti za rok 2019
8. Záznam hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
9. Odkanalizovanie obce – informácia
10. Úprava vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice a obecného klubu
11. Rôzne:
a) MDŽ 08.03.2020
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 je päť a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 1/2020 :  
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:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 1/2020
7. Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o kontrolnej činnosti za rok 2019
8. Záznam hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
9. Odkanalizovanie obce - informácia
10. Úprava vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice a obecného klubu
13. Rôzne:

a) MDŽ 08.03.2020
b) 
c) 

14. Návrh na uznesenie
15. Záver

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

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Ján Jacko

Milan Džugan

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
návrhová komisia: Ľuboš Blanár

Juraj Bodnár
Miroslav Jaššo            



Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

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

Uznesenie č. 2/2020 :  
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 90-97/2019 z riadneho zasadnutia OZ dňa 28.12.2019. 

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu  6.   Rozpočtové opatrenie 1/2020
Rozpočtové opatrenie 1/2020 bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou dňa 11.02.2020. 
Poslancom OZ Falkušovce  boli zodpovedané otázky.

Uznesenie č. 3/2020:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 1/2020

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu  7.   Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o kontrolnej činnosti za rok 2019

Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Dzuro doručil dňa 11.02.2020 správu o kontrolnej činnosti za
rok  2019  na  Obecný  úrad  Falkušovce.  Hlavnou  úlohou  kontrolnej  činnosti  v  roku  2019  bolo
sledovanie  a  kontrolovanie  dodržiavania  zákonnosti,  hospodárnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri
hospodárení s finančnými prostriedkami obce , v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom
obce č. 138/1991 Zb. v.z.n.z. a novely zákona 258/2009 Z.z. Hlavný kontrolór  konštatuje, že obec
vynakladá finančné prostriedky hospodárne, efektívne a účelne.

Uznesenie č. 4/2020:
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 kontrolnej činnosti za rok 2019.

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu 8. Záznam hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej 
kontroly
Predmetom kontroly za mesiac január 2020 boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady a 
výpisy z bankových účtov za IV. štvrťrok 2019. Doklady sú prehľadne uložené a podpísané 
účtovníčkou obce. Pri kontrole dokladov za obdobie od 01.10.2019 – 31.12.2019 neboli zistené 
závažné nedostatky. 

Uznesenie č. 5/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
záznam hlavného kontrolóra o výsledku základnej finančnej kontroly.

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu 9. Odkanalizovanie obce  - informácia
Starosta obce Falkušovce oboznámil poslancov s potrebou vypracovania  výškopisov a polohopisov
pre potreby odkanalizovania obce Falkušovce. Podľa prieskumu ceny za vykonané geodetické práce
by táto nemala presiahnúť cca 3200,00 €. Bolo zahájené verejné obstarávanie. Oslovené boli tri 
spoločnosti: 
Geodetic spol., s.r.o., Dunajská 1645/10, 040 01 Košice
Ing. Gabriel Bodor – G.A.V., Kukorelliho 58, 066 01 Humenné,
Ing. Marin Kundrát, Geospol EAST, Sama Chalupku 12, 071 01 Michalovce.
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 24.02.2020 do 12:00 hodiny.
V roku 2020 je potrebné urobiť aj projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie 
odkanalizovania ocí Ložín-Bracovce- Falkušovce-Kačanov. Po jednaní s projektantom, ktoré sa 
uskutočnilo za účasti starostov obci Ložín, Bracovce, Falkušovce a Kačanov by cena nemala byť 
vyššia ako 400,00 €. 

Uznesenie č. 6/2020 :  
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 Falkušovce.

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         



                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K bodu 10. Úprava vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice a obecného klubu
Rekonštrukcia  hasičskej  zbrojnice  bola  ukončená  v  roku  2019.  Projekt  neriešil  úpravu  stien
vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. Vzhľadom na to, že steny sú nerovné a po estetickej
stránke  vykazujú  nedostatky  je  jedná  z  možnosti  vyrovnania  stien  a  odstránenia  nedostatkov
opláštiť  steny  sadrokartónom.  Takisto  na  odporúčanie  členov  DHZ Falkušovce  by  bolo  dobré
predeliť chodbu sadrokartónovou priečkou a osadením dverí, kde by sa vytvoril príručný sklad pre
upratovacie náradie a hygienické potreby. Obecné zastupiteľstvo zvážilo tento návrh, kde odporúča,
aby sa tieto práce vykonali  ešte v zimnom období, nakoľko miestnosti sú vykurované. Zároveň
odporúča  osloviť  firmu,  ktorá  vykonavala  rekonštrukčné  práce  v  hasičskej  zbrojnici,  aby
zrealizovala aj vyrovnanie stien vnútorných priestorov a deliacej priečky medzi chodbou a skladom
s osadením dverí. Keďže poslanci OZ Falkušovce sa zúčastnili členskej schôdze DHZ Falkušovce
už 17. januára 2020 v zasadačke hasičskej zbrojnice, kde sa o týchto prácach, ktoré je potrebné ešte
vykonať v hasičskej zbrojnici rozprávali a zároveň navrhli starostovi obce, ktorý sa taktiež zúčastnil
tejto schôdze,  aby dal vypracovať rozpočet projektantovi na vykonanie týchto prác.  Starosta na
dnešnom zasadnutí predložil poslancom OZ Falkušovce rozpočet, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanci OZ Falkušovce odporúčajú schváliť vykonanie týchto prác a zároveň navrhujú starostovi
obce, aby oslovil firmu, ktorá vykonávala rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 
Poslanci OZ Falkušovce sa zhodli na tom, že je potrebné urobiť stavebné úpravy aj v priestoroch
obecného klubu, nakoľko v tomto roku sa vykoná rekonštrukcia kultúrneho domu a je potrebné, aby
obecný  klub  bol  k  dispozícii  obyvateľom  obce  na  organizovanie  rôznych  spoločenských  a
rodinných  osláv.  Zároveň  poslanci  obecného  zastupiteľstva  vyčlenili  v  rozpočte  obce  finančné
prostriedky na stavebné úpravy vnútorných priestorov obecného klubu vo výške 5000,00 €.

Uznesenie č. 7/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje úpravu vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice opláštením vnútorných stien 
sadrokartónom, predelenie chodby sadrokartónovou priečkou s osadením dverí a uloženie 
keramickej dlažby do vstupnej chodbičky,
na tieto práce odporúča osloviť firmu, ktorá vykonávala rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
schvaľuje úpravu vnútorných priestorov obecného klubu ,
schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte v časti kapitálových výdavkov vo výške 
5 000,00 €.

Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu 11. Rôzne a) MDŽ 08.03.2020
Oslavy Medzinárodného dňa žien sa uskutočnia dňa 08.03.2020 so začiatkom o 16:00 hodine v
kultúrnom dome vo Falkušovciach. V kultúrnom programe sa predstavia deti Materskej školy vo
Falkušovciach a folklórna spevácka skupina Klubovanka. Poslanci OZ schválili  na občerstvenie
obložené chlebíky, záviny a biele víno. Každa žena dostane kvet. 

Uznesenie č. 8/2020:  
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 konania Medzinárodného dňa žien na 08.03.2020 s kultúrnym programom a 
občerstvením so začiatkom o 16:00 hodine.

 
Hlasovanie:                     za:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K     bodu 12. Návrh na uznesenie
Pán Ľuboš Blanár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 9/2020 :  
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:                                         5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko)      
                                         proti :                                     0         
                                         zdržal sa:                               0       
                                         neprítomní pri hlasovaní:     2 (Majerník, Koščo)         

K bodu  13. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 h.

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

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

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

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