Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 12.06.2020 o 19:00
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Blanár Ľuboš
Miroslav Jaššo
Ján Jacko
Anton Koščo
Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce
Neprítomní: Martin Majerník
Milan Džugan
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2019
7. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2019 - schválenie
8. Použitie rezervného fondu
9. Stavebné úpravy obecného klubu - informácia
10. Stavebné úpravy – sociálne zariadenia KD
11. Odstránenie budovy skladu – areál MŠ
12. Rôzne:
a)
b)
c)
13. Návrh na uznesenie
14. 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. 19/2020 :
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:
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2019, správy
hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly a návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020
12. Rôzne a) Povodňový plán záchranných prác obce Falkušovce
b) Cenník za prenájom obecného klubu
Hlasovanie:
za:
5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
2 (Majerník, Džugan)
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 záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2019, správy
hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly a návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020
7. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2019 - schválenie
8. Použitie rezervného fondu
9. Stavebné úpravy obecného klubu - informácia
10. Stavebné úpravy- sociálne zariadenia KD
11. Odstránenie budovy skladu – areál MŠ
12. Rôzne:
a) Povodňový plán záchranných prác obce Falkušovce
b) Cenník za prenájom obecného klubu
c)
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:
Ing. Gajanová Zuzana
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

K bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia:
Ľuboš Blanár
Juraj Bodnár

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Anton Koščo
Ján Jacko
Miroslav Jaššo
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 20/2020 :
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 plnení uznesení 10-18/2020 z riadneho zasadnutia OZ dňa 07.05.2020 podľa
schválených termínov.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2019
a správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
Stanovisko
Hlavný kontrolór obce Falkušovce prečítal poslancom OZ Falkušovce svoje stanovisko k
Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2019. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019 výrokom:
,,celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad"
Správy hlavného kontrolóra
Predmetom prvej kontroly bola kontrola faktúr, základné náležitosti faktúr, splatnosť faktúr a
správnosť a úplnosť účtovných dokladov k faktúram za IV. štvrťrok 2019.
Splatnosť faktúr bola prekročená v dvoch prípadoch avšak nedošlo k penalizácií zo starny
dodávateľa. Ďalšie význemné nedostatky neboli pri kontrole zistené.
Predmetom druhej kontroly bola kontrola plnenia rozpočtu obce k 31.03.2020. Hlavnému
kontrolórovi bol predložený finančný rozpočet na rok 2020 a plnenie rozpočtu k 31.03.2020.
Hlavný kontrolór odporúča poslancom OZ, aby skôr ako dôjde k čerpaniu finančných prostriedkov
bola vykonaná kontrola čerpania a schválená zmena rozpočtu.

Predmetom kontroly v mesiaci máj bola kontrola základných finančných kontrol podľa zákona
357/2015 na príjmových a výdavkových dokladoch obce za I. štvrťrok 2020. Doklady sú prehľadne
uložené a podpísané účtovníčkou obce a starostom obce. Pri kontrole neboli zistené významné
nedostatky.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020 doručil hlavný kontrolór
29.05.2020. Poradie kontrol uvedené v návrhu plánu vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť
dodržané. Zmeny môžu nastať v závislosti od časového rozsahu potrebného na vykonanie
jednotlivých kontrol alebo v prípade, ak obecné zastupiteľstvo na základe § 18f odst. 1 písm.h)
požiada o vykonanie ďalších kontrol.
Uznesenie č. 21/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2019
berie na vedomie
správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly.
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 7. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2019 - schválenie
Návrh záverečného účtu obce Falkušovce bol poslancom doručený spolu s pozvánkou dňa
04.05.2020. Návrh Záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli
v obci a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 07.05.2020. Záverečný účet obce Falkušovce za
rok 2019 bol poslancom OZ doručený spolu s pozvánkou dňa 09.06.2020.
Uznesenie č. 22/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

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 €. Zostatok za rok 2018 v sume 27 972,19 a tvorba za rok 2019 36 878,84 €
Poslanci OZ Falkušovce schválili použitie rezervného fondu nasledovne:
Dopravné ihrisko
Rekonštrukcia vnútorných priestorov sičskej zbrojnice
Rekonštrukcia obecného klubu
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Parkovisko na cintoríne
Spolu

32 116,80 €
4 734,23 €
5 000 ,00 €
16 000 ,00 €
7 000 ,00 €
64 851,03 €

Uznesenie č. 23/2020 :
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
Rekonštrukcia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia obecného klubu
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Parkovisko na cintoríne
Spolu
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

32 116,80 €
4 734,23 €
5 000 ,00 €
16 000 ,00 €
7 000 ,00 €
64 851,03 €
5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 9. Stavebné úpravy obecného klubu – informácia
Starosta obce informoval poslancov o ukončení stavebných prác v obecnom klube. Všetko čo bolo
naplánované je urobené. Miestnosť je prichystaná pre prípad potreby.
Uznesenie č. 24/2020 :
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 ukončených stavebných prácach v obecnom klube.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 10. Stavebné úpravy – sociálne zariadenia KD
Poslanci OZ Falkušovce začali zasadanie obhliadkou staveniska časti kultúrneho domu, kde sa rieši

rekonštrukcia strechy nad kuchyňou, vestibulom a sociálnymi zariadenia kultúrneho domu. Po
skončení obhliadky usúdili, že je potrebné po ukončení rekonštrukčných prác strechy vykonať aj
stavebné úpravy sociálnych zariadení nakoľko vo vnútorných priestoroch došlo aj k prebúraniu
niektorých priečok. Zároveň zhodnotili, že sociálne zariadenia je potrebné prebudovať nakoľko už
nesplňajú súčasné štandardy. Poverili starostu obce, aby začal jednanie s projektantom stavby
ohľadom návrhu stavebných úprav sociálnych zariadení. Odporúčajú, aby návrh stavebných úprav a
rozmiestnenie zdravotechniky (umyvadlá, WC misy a pisoáre) a rozpočet stavebných úprav
sociálnych zariadení bol pripravený najneskôr k termínu ukončenia prác rekonštrukcie krovu.
Následne po ukončení rekonštrukčných prác pokračovať stavebnými úpravami sociálnych
zariadení.
Uznesenie č. 25/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
v ďalšej etape (po ukončení rekonštrukcie strechy KD) pokračovať so stavebnými úpravami
sociálnych zariadení v Kultúrnom dome vo Falkušovciach.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 11. Odstránenie budovy skladu – areál MŠ
V tomto bode poslanci OZ Falkušovce navrhli a schválili odstránenie budovy skladu, ktorá sa
nachádza vo dvore materskej školy. Zhodnotili, že táto budova má natoľko poškodenú strechu a
zamoknuté obvodové múry ako aj prepadajúcu sa podlahu, že investovať finančné prostriedky do
týchto opráv by bolo pre obec nerentabilné. Zároveň zhodnotili, že tento sklad je pre obec
nepotrebný nakoľko priestory skladu Civilnej ochrany sa rušia a archívny materiál, ktorý sa v ňom
nachádzal je presťahovaný v nových priestoroch obecného klubu. Budovu odporúčajú odstrániť v
priebehu mesiacov júl a august, počas prázdnin, aby neboli ohrozené deti alebo obmedzovaný ich
pohyb na dvore materskej školy. Budovu odporúčajú odstrániť svojpomocne, brigádnicky aj za
účasti členov Dobrovoľného hasičského zboru Falkušovce a rodičov detí MŠ.
Uznesenie č. 26/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odstránenie budovy skladu v areáli MŠ kvôli dôvodom uvedených v zápisnici.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 12. Rôzne a) Povodňový plán záchranných prác obce Falkušovce
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov OZ Falkušovce, že je potrebné aktualizovať
Povodňový plán záchranných prác obce Falkušovce a zároveň doplniť členov protipovodňovej
komisie. Namiesto pána Rastislava Jakuboca poslanci navrhli za člena protipovodňovej komisie
pána Martina Majerníka, súčasného poslanca obecného zastupiteľstva a člena Dobrovoľného

hasičského zboru Falkušovce.
Uznesenie č. 27/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
povodňový plán záchranných prác obce Falkušovce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 12. Rôzne b) Cenník za prenájom obecného klubu
Starosta obce Falkušovce predložil poslancom OZ Falkušovce zmluvu o prenájme obecného klubu.
Informoval ich, že podmienky v zmluve za prenájom priestorov klubu ako aj zariadenia sú
nastavené tak isto, ako aj za prenájom kultúrneho domu na rôzne kultúrno-spoločenské akcie a
rodinné oslavy.
Uznesenie č. 28/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
cenník za prenájom obecného klubu.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 13. Návrh na uznesenie
Pán Anton Koščo predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 29/2020 :
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:

5 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo)
0
0
2 (Majerník, Džugan)

K bodu 14. 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:
Ľuboš Blanár

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

Juraj Bodnár

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

