
Uznesenie č. 39/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020
___________________________________________________________________________

K     bodu 1. Program zasadania

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

predložený program rokovania s doplnením v bode:

10. Rôzne a) menovanie členov krízového štábu obce Falkušovce

                              

Hlasovanie:   
Za: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 40/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020
___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  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 zo  dňa 14.08.2020

                              

                           

Hlasovanie:   
Za: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 41/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020

K     bodu  6.   Predaj pozemkov – Žiadosť Mgr. Václav Brody

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. 

1. s c h v a ľ u j e 

a) Predaj majetku obce Falkušovce a kúpnu zmluvu na  

parcela registra „C“ č. 90/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, 
parcela registra „C“ č. 92/2 – záhrada o výmere 37 m2, 

a to pre : 

Meno  a priezvisko:  Mgr. Václav Brody
Rodné priezvisko: Brody
Dátum narodenia: 19.09.1955
Rodné číslo : 550919/7573
Miesto trvalého pobytu: Falkušovce  152
Štátna príslušnosť  : Slovenská republika

podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov za celkovú predajnú cenu vo výške 140,00 eur.  

Nadobúdateľ je vlastníkom stavby nachádzajúcej sa na území obce Falkušovce, zapísanej na
LV. č. 314 kat. územia Falkušovce, ako rodinný dom   postavenej na parc. č. 90/1- zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 800 m2. Predmetom kúpnej zmluvy je  pozemok vo vlastníctve
obce, ktorý je zastavaný touto stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa o výmere 60 m2 a pozemok
vo vlastníctve obce -  priľahlá plocha, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou  o výmere 37 m.2

2. k o n š t a t u j e 

a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje podľa ust. § 9a ods. 1
až 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,  pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b) cit. zákona.   

       
b) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 140,00 eur, a to na základe

znaleckého posudku č. 212/2020, ktorý vyhotovil znalec Ing. Anna Kudráčová.

c) kupujúci  spĺňa  podmienku  stanovenú  v  ust.  §  9a  ods.  8  písm.  b)  zákona
Slovenskej  národnej  rady  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  právnych



predpisov na základe ním predloženého listu vlastníctva č. 314

3. poveruje  obecný úrad,  aby zabezpečil  predaj  tohto  majetku  obce  po  stránke  organizačnej,
ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovom sídle obce.

 
Zverejnené na webovom sídle obce dňa 14.09.2020

                                                      

Hlasovanie:   
Za: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                              

 Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 42/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020
___________________________________________________________________________

K     bodu 7. Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov – hasičská zbrojnica a obecný úrad

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  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: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 43/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020
____________________________________________________________________

K     bodu 8. Rozšírenie kamerového systému

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  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: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 44/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020
___________________________________________________________________________

K     bodu 9. Biologický odpad z kuchyne - informácia

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  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: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 45/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 14.08.2020
___________________________________________________________________________

K     bodu 10.   Rôzne a) Menovanie členov krízového štábu obce Falkušovce

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Falkušovce  podľa  §  11  ods.  4  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: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020



Uznesenie č. 46/2020
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce 

zo dňa 11.09.2020
___________________________________________________________________________

K bodu 11. Návrh na uznesenie

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

predložený návrh na uznesenie.

Hlasovanie:   
Za: 6 Bodnár, Jaššo,Koščo, Blanár, Jacko, Džugan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Majerník

               

                                                                                                               Michal Bodnár – starosta obce

Falkušovce, 11.09.2020
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