Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 11.09.2020 o 19:00
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Blanár Ľuboš
Miroslav Jaššo
Ján Jacko
Anton Koščo
Milan Džugan
Neprítomní:
Martin Majerník
Daniel Dzuro - hlavný kontrolór obce
Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Predaj pozemkov – Žiadosť Mgr. Václav brody
7. Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov – hasičská zbrrojnica a obecný úrad
8. Rozšírenie kamerového systému
9. Biologický odpad z kuchyne - informácia
10. Rôzne:
a) Menovanie členov krízového štábu obce Falkušovce
b)
c)
11. Návrh na uznesenie
12. 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. 39/2020 :
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 bodoch:
10. Rôzne a) Menovanie členov krízového štábu obce Falkušovce
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Predaj pozemkov – Žiadosť Mgr. Václav Brody
7. Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov – hasičská zbrojnica a obecný úrad
8. Rozšírenie kamerového systému
9. Biologický odpad z kuchyne - informácia
10. Rôzne:
a) Menovanie členov krízového štábu obce Falkušovce
b)
c)
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:
Ing. Gajanová Zuzana
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia:
Anton Koščo
Juraj Bodnár
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Ján Jacko
Milan Džugan
Miroslav Jaššo
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 40/2020 :
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 priebežnom plnení uznesení 30-38/2020 z riadneho zasadnutia OZ dňa 14.08.2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 6. Predaj pozemkov – Žiadosť Mgr. Václav Brody
Dňa 03.09.2020 Mgr. Václav Brody doručil obecnému úradu vo Falkušovciach žiadosť o odkúpenie
parciel č. 90/2 a 92/2, zapísaných na liste vlastníctva 649, ktorých vlastníkom je obec Falkušovce.
Na týchto parcelách sa nachádza oplotenie rodinného domu a taktiež inžinierské siete a to
vodovodná prípojka s príslušným zariadením a plynová prípojka s príslušným zariadením, ktoré
slúžia pre rodinný dom so súpisným číslom 63, ktorého vlastníkom je Mgr. Václav Brody. V tomto
prípade obec nebude prevod vlastníctva majetku realizovať na základe verejnej obchodnej súťaže,
ani dražby, ale podľa osobitného predpisu, podľa zákona 138/1991 zákona Slovenskej republiky o
majetku obcí, podľa §9a ods. 8 písm. b.. Ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobudáteľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou. Všetky náklady spojené s administratívou ako napr. náklady na vyhotovenie
znaleckého posudku znáša kupujúci. Všeobecná hodnota predmetných parciel bola znaleckým
posudkom stanovená sumou 140,00 Eur. Poslanci OZ Falkušovce po prerokovaní tohto bodu
vyjadrili súhlas s predajom vyššie uvedených parciel, nakoľko tieto parcely vlastník rodinného
domu so súpisným číslom 63 užíva spolu s rodinným domom už viac ako 50 rokov. Zároveň
poslanci konštatujú, že tieto parcely nie je vhodné využívať pre verejnosť.
Uznesenie č. 41/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
v zmysle zákona č. 138/1991 zákona Slovenskej republiky o majetku obcí, podľa § 9a ods. 8
písm. b. predaj parciel uvedených na liste vlastníctva číslo 649, parcely registra "C" evidované v
katastrálnej mape, číslo parcely 90/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 60 m2 a parcely číslo
92/2 – záhrada o výmere 37 m2 . Ná týchto parcelách sa nachádza oplotenie a inžinierske siete,
ktoré slúžia rodinnému domu so súpisným číslom 63,ktorého vlastníkom je Mgr. Václavovi Brody
za sumu 140,00 € stanovenú znaleckým posudkom číslo 212/2020, ktorý vyhotovil znalec Ing.
Anna Kudráčová.
Všetky administratívne náklady ako napr. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znáša
kupujúci.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 7. Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov – hasičská zbrojnica a obecný úrad
Starosta obce Falkušovce Michal Bodnár oslovil firmu Naj Stav s.r.o. za účelom realizácie
rekonštrukcie chodníkov a vjazdov k hasičskej zbrojnici a k obecnému úradu. Firma môže nastúpiť
najskôr v októbri, keď bude pekné počasie. Niektorí obyvatelia majú záujem aj o asfaltovanie
mostíkov. Poslanci OZ súhlasili s rekonštrukciou vyššie uvedených úsekov chodníka a zároveň
navrhli opravu aj tých úsekov chodníka, ktoré sú v havarijnom stave.
Uznesenie č. 42/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rekonštrukciu chodníkov a vjazdov k hasičskej zbrojnici a k obecnému úradu
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 8. Rozšírenie kamerového systému
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe preloženia jednej kamery na
ihrisku a o potrebe rozšíriť kamerový systém a umiestniť kameru aj na snímanie vjazdu na
multifunkčné ihrisko. Obec Falkušovce dala vypracovať cenovú ponuku firme NOVA TRAINING
s.r.o., ktorá v našej obci vybudovala kamerový systém. Cenová ponuka na rozšírenie a preloženie
kamery predstavuje sumu 840,00 € s DPH. Poslanci OZ súhlasili s rozšírením kamerového systému
v obci Falkušovce, umiestnením kamery na snímanie vjazdu na multifunkčné ihrisko.

Uznesenie č. 43/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prekládku kamery a rozšírenie kamerového systému v obci umiestnením kamery na snímanie
vjazdu k multifunkčnému ihrisku.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 9. Biologický odpad z kuchyne - informácia
Od 01.01.2021 sa zákon o odpadoch z hľadiska VZN obcí mení a dopĺňa. Obce sú povinné zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad. Výnimka z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad sa vzťahuje len na tú časť obce,
ktorá preukáže , že 100 % domácnosti kompostuje vlastný odpad. Keď obyvatelia nebudú tento
odpad kompostovať budú sa zvyšovať aj náklady na odvoz takého odpadu z obce. Poslanci zobrali
na vedomie informáciu o zmene zákona o odpadoch a pri stretnutí s obyvateľmi obce ich budú
informovať o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.
Uznesenie č. 44/2020 :
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 zmene zákona o odpadoch od 01.01.2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 10. Rôzne a) Menovanie členov krízového štábu obce Falkušovce
Predsedom krízového štábu obce Falkušovce je starosta obce Michal Bodnár.
Starosta obce Falkušovce menoval podpredsedu a členov krízového štábu obce Falkušovce.
Za podpredsedu krízového štábu menoval p. Jána Jacka.
Za člena pre zabezpečovanie činnosti úradu, školy, MŠ a sociálneho ústavu bol menovaný p.
Miroslav Jaššo.
Za člena pre zabezpečenie bezpečnosti, poriadku a zásobovanie v obci bol menovaný p. Juraj
Bodnár.

Za člena pre zabezpečenie zdravotníckých, protiepidemických, veterinárnych úloh a opatrení bol
menovaný p. Ľuboš Blanár.
Všetci členovia krízového štábu obce Falkušovce prijali menovanie bez pripomienok.
Uznesenie č. 45/2020 :
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 menovanie podpredsedu a členov krízového štábu obce Falkušovce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 11. Návrh na uznesenie
Pán Miroslav Jaššo predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 46/2020 :
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:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 12. 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

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

Juraj Bodnár

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

