
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 14.08.2020 o 18:00   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Blanár Ľuboš

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

Anton Koščo

Martin Majerník

Milan Džugan

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

    Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správy hlavného kontrolóra
7. Rozpočtové opatrenie 4/2020
8. Kultúrny dom – sociálne zariadenia
9. Rôzne:
a) 
b) 
c)
10. Návrh na uznesenie
11. 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. 30/2020 :  
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:
9. Správa audítora
10. Rôzne a) Triedenie a vývoz TKO

      b) Chodník hasičská zbrojnica

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

                                         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. Správy hlavného kontrolóra
7. Rozpočtové opatrenie 4/2020
8. Kultúrny dom – sociálne zariadenia
9. Správa audítora za obdobie 2019
10. Rôzne:

a) Triedenie a vývoz TKO
b) Chodník hasičská zbrojnica
c) 

13. Návrh na uznesenie
14. Záver

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

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

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

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Ján Jacko

Milan Džugan

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

                                         proti : 0         



                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0           

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Anton Koščo

Juraj Bodnár
Ľuboš Blanár       

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

                                         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. 31/2020 :  
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 19-29/2020 z riadneho zasadnutia OZ dňa 12.06.2020.

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

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

K     bodu  6.      Správy hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce Falkušovce predložil poslancom OZ Falkušovce správy hlavného kontrolóra
o výsledku základnej finančnej kontroly.
Predmetom kontroly za  mesiac  jún  bola  kontrola  finančného rozpočtu  na  rok  2020 a  čerpanie
rozpočtu k 30.06.2020. Pri kontrole neboli zistené významné nedostatky. Hlavný kontrolór obce
odporúča,  aby  skôr  ako  dôjde  k  čerpaniu  finančných  prostriedkov,  na  ktoré  nebol  schválený
rozpočet bola vykonaná kontrola čerpania, následne aby OZ schválilo zmenu rozpočtu a až potom
došlo k čerpaniu finančných prostriedkov.
Predmetom kontroly za mesiac júl  boli  príjmové a  výdavkové pokladničné doklady a výpisy z
bankových účtov za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020. Pri  kontrole neboli  zistené závažné
nedostatky. Doklady sú prehľadne uložené a podpísané účtovníčkou obce.

Uznesenie č. 32/2020:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie 
správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly.



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

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

K     bodu  7.   Rozpočtové opatrenie 4/2020
Rozpočtové opatrenie 4/2020 bolo doručené poslancom spolu s pozvánkou 12.08.2020. Poslancom 
a hlavnému kontrolórovi obce boli zodpovedané otázky týkajúce sa zmien rozpočtu. 

Uznesenie č. 33/2020:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 4/2020

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

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

K     bodu 8. Kultúrny dom – sociálne zariadenia
Starosta  obce  Falkušovce  informoval  poslancov o rekonštrukčných prácach v  kultúrnom dome.
Firma Hotoval s.r.o.  pokračuje ďalej  s rekonštrukciou strechy.  K dnešnému dňu boli  zhotovené
betónové vence na obvodových múroch,  krov strechy,  pokrytie  strechy strešnou krytinou podľa
projektovej dokumentácie. Ďalej pokračuje so zatepľovaním krovu. Po ukončení týchto prác ostáva
firme Hotoval s.r.o. realizácia sadrokartónových podhľadov. Firma Hotoval s.r.o. vykonala aj ďalšie
práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie a rozpočtu, ale po búracích prácach, ktoré
sme vykonávali svojpomocne bolo nutné uzavrieť a prekryť nový štít strechy, opláštiť plechom,
vyrobiť a osadiť nové vstupné dvere do povaly kultúrneho domu ako aj z pôvodnej strechy, ktorá
nebola súčasťou rekonštrukcie odstrániť  časť starej  krytiny a osadiť novú,  aby nedochádzalo k
zatekaniu starej časti. Počas rekonštrukcie bolo ziatené, že je potrebné vykonať aj ďalšie práce,  s
ktorými nerátal ani projektant strechy, nakoľko sa objavili nedostatky až pri búracích prácach. Tieto
budú samostatne vykázané v stavebnom denníku a poskytnuté obci, ktoré spoločne prehodnotíme.
Nakoľko  sme  na  poslednom zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  prijali  uznesenie  o  stavebných
úpravách sociálnych zariadení, je potrebné sa dohodnúť ako budeme realizovať stavebné úpravy
týchto sociálnych zariadení, aby sme mohli pokračovať v prácach. Po vzájomnej dohode poslancov
OZ  Falkušovce  sa  rozhodlo,  že  prípravné  práce  k  stavebným  úpravám  ako  je  napríklad
vymurovanie  priečok,  zrovnanie  stien  novými  omietkami,  opravu  a  doplnenie  elektrických
rozvodov sme schopní urobiť aj  svojpomocne, nakoľko v obci máme živnostníkov, ktorí nám v
týchto prácach pomôžu s tým, že obec zakúpi potrebný materiál a zaplatí iba za prácu. 
Na stavebné úpravy sociálnych zariadení,  ktoré bude obsahovať nový rozvod vody, kanalizácie,
osadenie kabiniek WC, vykachličkovanie stien,  podláh a ďalších prác spojených so stavebnými
úpravami, obec nechá vypracovať štúdiu a rozpočet, na základe ktorých vyhlásí súťaž na zhotovenie
diela.  Keďže v súvislosti  so stavebnými úpravami sociálnych zariadení je nutné  vymurovať aj
deliacu  priečku  medzi  kuchyňou  a  sociálnými  zariadeniami  poslanci  OZ  navrhli  výmenu
elektrických  rozvodov,  vykachličkovanie  časti  stien  a  uloženie  novej  keramickej  dlažby  aj  v
priestoroch kuchyne. Zároveň poslanci OZ navrhli, aby sme na tieto práce využili živnostníkov z
našej  obce  s  tým,  že  obec  zakúpi  materiál   potrebný  k  týmto  stavebným úpravám.  Na  záver
prerokovania tohto bodu, poslanci schválili postup vyššie uvedených stavebných úprav spojených s
rekonštrukciou časti kultúrného domu.



Uznesenie č. 34/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informácie o rekonštrukčných prácach strechy kultúrneho domu na základe zmluvy o dielo s firmou
Hotoval s.r.o..

schvaľuje
stavebné úpravy sociálnych zariadení a kuchyne v kultúrnom dome tak ako je uvedené v zápisnici v
bode 8.

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

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

K     bodu 9. Správa audítora za obdobie 2019
Dňa 13.08 2020 Ing. Slávka Molčanyiová, Phd., certifikovaný audítor doručila obecnému úradu vo
Falkušovciach  Audítorskú správu o audite  účtovníctva  a  účtovnej  závierky obce  Falkušovce  za
obdobie 2019. Referentka obce Falkušovce oboznámila poslancov OZ o záveroch auditu.
Audítor na základe overenia dodržiavania povinností  podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách,  platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje,  že
Obec falkušovce konala v súlade s požiadavkymi zákona o rozpočtových pravidlách.

Uznesenie č. 35/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie 
Audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky obce Falkušovce za obdobie 2019.

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

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

K bodu 10. Rôzne a) Triedenie a vývoz TKO
Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ,  že  niektorí  obyvatelia  netriedia  odpad  a  pri  zbere
komunálného odpadu majú vyložené kuka nádoby a množstvo malých vriec pri nej. Je potrebné,
aby obyvatelia odpad triedili a aby sa znížil manipulačný poplatok za zber tuhého komunálného
odpadu.
Starosta obce navrhol doručiť do každej domácnosti obežník o triedení a nakladaní s odpadom.
Zároveň  navrhol  doplniť  Všeobecné  záväzné  nariadenie  02/2015  o  nakladaní  s  komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Falkušovce tak, že každá domácnosť musí
mať kuka nádobu a pri zbere môže mať pri kuka nádobe maximálne jedno vrece odpadu.



Poslanci OZ súhlasili s návrhom starostu obce.

Uznesenie č. 36/2020 :  
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 triedení a vývoze TKO v obci Falkušovce,

odporúča
pripraviť dodatok k VZN 02/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Falkušovce, tak ako je uvedené v zápisnici v bode 10. Rôzne a).

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

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

K bodu 10. Rôzne b) Chodník hasičská zbrojnica
Starosta  obce  navrhol  poslancom  OZ  Falkušovce  urobiť  rekonštrukciu  chodníka  pri  hasičskej
zbrojnici a osadiť aj nájazdové obrubníky na vjazd do garáže hasičskej zbrojnice. Starosta obce
navrhol osloviť firmu NAJ – STAV s.r.o., ktorá už v minulosti pre obec robila chodníky a zároveň
vyhrala súťaž na dopravné ihrisko v obci. Pravdepodobne sa dopravné ihrisko realizovať tohto roku
nebude, preto ak táto firma bude mať voľný termín, namiesto budovania dopravného ihriska môže
zrekonštruovať  chodník  pred  hasičskou  zbrojnicou  a  dobudovať  vjazd  do  garáže  hasičskej
zbrojnice.  Poslanci  OZ navrhli  starostovi  obce  uskutočniť jednanie s  fimou NAJ-STAV s.r.o.  a
informovať ich o cenovej relácii rekonštrukcie.

Uznesenie č. 37/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

navrhuje 
starostovi obce uskutočniť jednanie s firmou NAJ-STAV s.r.o. ohľadom rekonštrukcie chodníka 
pred hasičskou zbrojnicou. Po jednaní informovať poslancov OZ o cenovej relácii rekonštrukcie.

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

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

K     bodu 11. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 38/2020 :  
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, Jacko, Koščo, 

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

K bodu  12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 h.

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

                         

                        

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

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

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