
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 07.05.2020 o 19:00   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Blanár Ľuboš

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

Anton Koščo

Martin Majerník

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomní: Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 3/2020
7. Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019
8. Použitie rezervného fondu
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019 – 

starosta obce
10. Žiadosť o povolenie vstupu na pozemok a o povolenie realizácie monitorovacieho vrtu 

Falkušovce_ 4-231-V0
11. Rôzne:
a) 
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 sedem a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 10/2020 :  
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 s doplnením v bode 11. Rôzne a) Rekonštrukcia strechy KD

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

                                         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. Rozpočtové opatrenie 3/2020
7. Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019
8. Použitie rezervného fondu
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019 –       
starosta obce
10. Žiadosť o povolenie vstupu na pozemok a o povolenie realizácie monitorovacieho vrtu 
Falkušovce_4-231-V0
11. Rôzne:

a) Rekonštrukcia strechy KD
b) 
c) 

12. Návrh na uznesenie
13. Záver

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

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

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

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Martin Majerník

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



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

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

Juraj Bodnár
Milan Džugan           

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

                                         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. 11/2020 :  
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 1-9/2020 z riadneho zasadnutia OZ dňa 15.02.2020. 

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

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

K     bodu  6.   Rozpočtové opatrenie 3/2020
Rozpočtové opatrenie 3/2020 bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou dňa 04.05.2020. 
Poslancom OZ Falkušovce  boli zodpovedané otázky.

Uznesenie č. 12/2020:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 3/2020

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

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



K     bodu  7.   Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019

Návrh  záverečného  účtu  obce  Falkušovce  bol  poslancom  doručený  spolu  s  pozvánkou  dňa
04.05.2020.  Záverečný  účet  obce  Falkušovce  sa  bude  prejednávať  na  nasledujúcom  zasadaní
obecného zastupiteľstva do 30.06.2020.

Uznesenie č. 13/2020:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019.

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

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

K     bodu 8. použitie rezervného fondu

Obec Falkušovce vytvára rezervný fond na základe záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019 
vo výške 64 851,03 €.
Poslanci OZ Falkušovce schválili použitie rezervného fondu nasledovne:
Dopravné ihrisko 32 116,80 €
Rekonštrukcia vnútorných priestorov sičskej zbrojnice 4 734,23 €
Rekonštrukcia obecného klubu 5 000 ,00 €
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu 16 000 ,00 €
Parkovisko na cintoríne                                                                              7 000 ,00 €
Spolu 64 851,03 €

Uznesenie č. 14/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
použitie rezervného fondu nasledovne:

Dopravné ihrisko 32 116,80 €
Rekonštrukcia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice 4 734,23 €
Rekonštrukcia obecného klubu 5 000 ,00 €
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu 16 000 ,00 €
Parkovisko na cintoríne                                                                              7 000 ,00 €
Spolu 64 851,03 €

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

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



K     bodu 9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny 
rok 2019 – starosta obce
Starosta obce Falkušovce doručil obecnému úradu dňa 30.03.2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019. Dňa 07.05.2020 predložil oznámenie 
komisii podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov obsahovalo všetky náležitosti.

Uznesenie č. 15/2020 :  
komisia podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov

konštatuje že,
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a mejtkových pomerov za kalendárny rok 2019 obsahuje
všetky náležitosti a  neboli zistené žiadne nedostatky,

berie na vedomie
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019.

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

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

K bodu 10. Žiadosť o povolenie vstupu na pozemok a o povolenie realizácie monitorovacieho 
vrtu Falkušovce_4-231-V0
19.02.2020 bola obci Falkušovce doručená žiadosť o povolenie vstupu na pozemok a o povolenie
realizácie monitorovacieho vrtu Falkušovce_4-231-V0 za účelom skvalitnenia monitorovacej siete
Výskumného ústavu vodného hospodárstva na sledovanie znečistenia v podzemných vodách. 

Uznesenie č. 16/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje povolenie vstupu na pozemok a povolenie realizácie monitorovacieho vrtu 
Falkušovce_4-231-V0,

poveruje
starostu obce Falkušovce podpísaním Dohody o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku.

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

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

K bodu 11. Rôzne a) Rekonštrukcia strechy KD
Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ o  potrebe  prípravy  kuchyne  a  sociálnych  zariadení  v
kultúrnom dome na rekonštrukciu strechy. Je potrebné priestory kuchyne a sociálnych zariadení
vypratať a čo je potrebné, previesť do obecného klubu, aby boli pripravené náhradné priestory v



prípade organizovania kultúrno-spoločenských akcií, ako aj rôznych rodinných osláv.

Uznesenie č. 17/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

navrhuje termín demontáže vybavenia kuchyne a sociálnych zariadení na 15.05.2020 a termín 
demontáže krovu strechy nad kuchyňou a sociálnymi zariadeniami na 22.05 a 23.05.2020.

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

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

K     bodu 12. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 18/2020 :  
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: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Džugan,  Jacko,

Majerník, Koščo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0         

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:30 h.

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

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

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

Martin Majerník .........................................
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