Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 20.11.2020 o 18:00
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Blanár Ľuboš
Miroslav Jaššo
Ján Jacko
Anton Koščo
Milan Džugan
Martin Majerník
Neprítomný: Daniel Dzuro - hlavný kontrolór obce
Ďalší prítomný: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Príkaz na inventarizáciu
7. Rozpočtové opatrenie 5/2020
8. Návrh rozpočtu na rok 2021,2022 a 2023
9. Žiadosť o rozšírenie kamerového systému v priestoroch MŠ – Spoločenstvo rodičov pri MŠ
10. Odsúhlasenie rekonštrukčných prác podľa stavebného denníka zhotoviteľa
11. Úhrada faktúr za práce vykonané pri rekonštrukcii strechy KD nad rámec projektovej
dokumentácie
12. Plán stavebných úprav a rekonštrukčných úprav obecných budov a objektov v správe a
vlastníctve obce na ďalšie obdobie
13. Rôzne:
a) Obecný ples a vatra
b) Návrh VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Falkušovce
c) Návrh VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
14. Návrh na uznesenie
15. 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. 47/2020 :
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
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Príkaz na inventarizáciu
7. Rozpočtové opatrenie 5/2020
8.Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023
9. Žiadosť o rozšírenie kamerového systému v priestoroch MŠ – Spoločenstvo rodičov pri MŠ
10. Odsúhlasenie rekonštrukčných prác podľa stavebného denníka zhotoviteľa
11. Úhrada faktúr za práce vykonané pri rekonštrukcii strechy KD nad rámec projektovej
dokumentácie
12. Plán stavebných úprav a rekonštrukčných úprav obecných budov a objektov v správe a
vlastníctve obce na ďalšie obdobie
13. Rôzne:
a) Obecný ples a vatra
b) Návrh VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Falkušovce
c) Návrh VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:
Ing. Gajanová Zuzana
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia:
Ján Jacko
Milan Džugan
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Martin Majerník
Juraj Bodnár
Ľuboš Blanár
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 48/2020 :
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 39-46/2020 z riadneho zasadnutia OZ dňa 11.09.2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 6. Príkaz na inventarizáciu
Starosta obce vydal Príkaz na inventarizáciu č. 1/2020, ktorá sa uskutoční v období od 15.01.2021 –
31.01.2021. Komisiu na vykonanie inventarizácie určí starosta na nasledujúcom zasadaní obecného
zastupiteľstva, ktoré je naplánované 11.12.2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz na
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Falkušovce k
31.12.2020 bez pripomienok.
Uznesenie č. 49/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
OZ Falkušovce berie na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov obce Falkušovce k 31.12.2020 bez pripomienok.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie 5/2020
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo navrhované rozpočtové opatrenie č. 5/2020 doručené
spolu s pozvánkou dňa 18.11.2020. Poslancom OZ Falkušovce boli zodpovedané otázky k
jednotlivým položkám rozpočtového opatrenia.
Uznesenie č. 50/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 8. Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom bežného rozpočtu na rok 2021.
Zároveň informoval poslancov, že kompletný rozpočet aj s kapitálovými výdavkami, ktorý bude
zverejnený v prvej polovici decembra, bude prejednaný na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. V kapitálových výdavkoch budú zohľadnené jednotlivé výdavky na rekonštrukčné
práce objektov a stavieb, na ktorých sa spoločne dohodneme v ´dalšom bode dnešného rokovania.
Uznesenie č. 51/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedmie
informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 9. Žiadosť o rozšírenie kamerového systému v priestoroch MŠ – Spoločenstvo rodičov
pri MŠ Falkušovce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obsahu žiadosti spoločenstva
rodičov detí navštevujúcich materskú školu vo Falkušovciach, ktorá bola doručená na obecný úrad
dňa 29.09.2020. Starosta obce informoval poslancov OZ, že skôr ako dôjde k realizácii kamier je
potrebné požiadať našu advokátsku kanceláriu o prehodnotenie a rozmiestnenie kamier v
jednotlivých priestoroch MŠ, aby sme neporušili niektoré ustanovenia právnych predpisov. Poslanci
s návrhom starostu súhlasia a schvaľujú umiestnenie kamier v herni, jedálni a na školskom dvore.
Do odpočinkovej mestnosti neodporúčajú umiestnenie kamery, nakoľko táto miestnosť slúži aj ako
uradovňa a prezliekacia miestnosť pre pedagogických zamestnancov. Zároveň poslanci poverili
starostu obce, aby oslovil firmu, ktorá realizovala kamerový systém v materskej škole o
vypracovanie cenovej ponuky na namontovanie ďalších kamier.
Uznesenie č. 52/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozšírenie kamerového systému v priestoroch materskej školy: herňa, jedáleň a školský dvor po
vypracovaní právneho výkladu advokátskej kancelárie Sotac s.r.o..

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 10. Odsúhlasenie rekonštrukčných prác podľa stavebného denníka zhotoviteľa
V tomto bode starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu
rekonštrukčných prác na časti strechy kultúrneho domu. Starosta obce informoval poslancov o
termíne predĺženia ukončenia prác, ku ktorému došlo zo strany obce Falkušovce a to z toho dôvodu,
že na minulých zasadnutiach sme sa rozhodli pokračovať v ďalších stavebných úpravách. Keďže
sme sa rozhodli vykonať určité stavebné úpravy v kuchyni a sociálnych zariadeniach je lepšie ak
firma, ktorá realizuje rekonštrukciu strechy bude pokračovať s montážou podhľadu v sociálnych
zariadeniach až po vnútorných stavebných úpravách priestorov, ktoré neboli súčasťou projektovej
dokumentácie rekonštrukcie strechy. Zároveň starosta obce predložil poslancom OZ súpis
vykonaných prác podľa stavebného denníka, ktoré boli vykonané nad rámec projektovej
dokumentácie. Nakoľko sme pred rekonštukciou strechy búracie práce vykonavali svojpomocne,
poslanci OZ Falkušovce sa zhodli na tom, že boli odstránené jednotlivé časti priestorov napríklad
zadný štít strechy, deliaca priečka a iné časti stavby, ktoré neboli súčasťou projektovej
dokumentácie a rozpočtu rekonštrukčných prác. Poslanci sa zhodli na tom, že tieto časti bolo nutné
odstrániť nakoľko boli zvetralé, tehly boli spojované hlinenou hmotou a nie vápennou maltou a
kvôli statike a pevnosti stavby bolo potrebné odstránené časti nanovo vybudovať. Zhodnotili, že
všetke práce, ktoré boli predložené OZ Falkušovce zhotoviteľom v písomnej forme a s cenovou
reláciou bolo nutné urobiť a preto navrhujú nasledovne: je potrebné vypracovať dodatok k zmluve o
dielo, ktorý bude obsahovať nový termín ukončenia stavby ako aj všetke práce, ktoré bolo
nevyhnutne potrebne urobiť po zhotovení strechy. Zároveň schvaľujú uhradiť faktúru za práce
vykonané nad rámec projektovej dokumntácie a rozpočtu rekonštrukcie strechy tak, ako sú uvedené
vo výpise zo stavebného denníka zhotoviteľa.

Uznesenie č. 53/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje
že práce na rekonštrukcii strechy vykonané zhotoviteľom nad rámec projektovej dokumentácie
podľa výpisu zo stavebného denníka zhotoviteľa sú skutočne urobené,
schvaľuje
úhradu faktúr za vykonané práce nad rámec projektovej dokumentácie tak, ako sú uvedené vo
výpise stavebného denníka zhotoviteľa,
poveruje
starostu obce podpísaním dodatku k zmluve o dielo na rekonštrukciu časti strechy kultúrneho domu.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 11. Úhrada faktúr za práce vykonané pri rekonštrukcii strechy nad rámec projektovej
dokumentácie
Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že kazetové podhľady v priestoroch, v ktorých je potrebné
urobiť ešte vnútorné stavebné úpravy, zhotoviteľ zrealizuje až po dokončení týchto stavebných
úprav. Zároveň zhotoviteľ súhlasí s úhradou faktúr za kazetové podhľady až po ich zrealizovaní.
Uznesenie č. 54/2020 :
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 starostu obce o ďalšom postupe prác na kazetovom podhľade.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 12. Plán stavebných úprav a rekonštrukčných úprav obecných budov a objektov v
správe a vlastníctve obce na ďalšie obdobie
Starosta obce požiadal poslancov OZ Falkušovce, aby sme si dohodli plán stavebných úprav a
rekonštrukcii budov a objektov v správe a vlastníctve obce Falkušovce. Starosta obce navrhol, aby
sme v budúcom rozpočte zohľadnili rekonštrukčné a stavebné práce ako sú napríklad výmena
strešnej krytiny na budove obecného úradu a materskej školy, oprava fasády obecného klubu,
vyasfaltovanie vjazdov do hasičskej zbrojnice a parkovisko pri obecnom úrade ako aj časti
chodníkov na ktoré sa napájajú.
V tomto bode zároveň požiadal poslancov OZ Falkušovce, aby sme prerušili stavebné úpravy v
sociálnych zariadeniach kultúrneho domu a pokračovali dokončením stavebných úprav v

priestoroch kuchyne kultúrneho domu. Poslanci sa zhodli na nasledovnom: do konca roka 2020
ukončiť stavebné úpravy v kuchyni kultúrneho domu a začať s jej zariaďovaním, stavebné úpravy
sociálnych zariadení začať po 15.01.2021. V jarných mesiacoch pristúpiť k vyasfaltovaniu vjazdov
pri hasičskej zbrojnici a obecnom úrade a chodníkov na ktoré sa napájajú. Počas roka 2021 vymeniť
strešnú krytinu na budove obecného úradu a materskej školy, opraviť časť fasády obecného klubu a
preložiť oplotenie na miestnom cintoríne čím sa zväčší parkovacia plocha. Poradie jednotlivých
prác prehodnotí na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po predložení kompletného rozpočtu
obce Falkušovce na rok 2021.
Uznesenie č. 55/2020 :
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
plán stavebných úprav a rekonštukcii budov a objektov v správe a vlastníctve obce Falkušovce na
ďalšie obdobie.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 13. Rôzne a) Obecný ples a vatra
Poslanci OZ Falkušovce konštatujú, že akcie ako vatra na konci roka 2020 a obecný ples v januári
2021 sa konať nebudú. Z toho dôvodu je potrebné odvolať hudbu a catering, ktoré sú rezervované
na január 2021.
Uznesenie č. 56/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
v roku 2021 sa v obci obecný ples neuskutoční a preto je potrebné odvolať hudbu a catering.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 13. Rôzne b) Návrh VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Falkušovce
Poslancom OZ Falkušovce bol predložený návrh VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnými odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Falkušovce, ktorý je v súlade s § 81 ods.21 zákona
č. 79/2015 Z.z., ktorý nadobudá účinnosť od 01.01.2021. Tento návrh VZN bude zverejnení na
elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 24.11.2020.
Uznesenie č. 57/2020 :
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
návrh VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Falkušovce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 13. Rôzne c) Návrh VZN 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
Poslancom OZ Falkušovce bol predložený návrh VZN 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce. V návrhu sú
nasledovné zmeny:
– zvýšenie koeficientu pre ornú pôdu z 1,00 % na 1,25 %,
– zvýšenie poplatku za tuhý komunálny odpad zo 7,00 € na 9,00 €,
– zvýšenie dane za psa z 3,50 € na 5,00 € s výnimkou oslobodenia dane za psa pre chovateľa
psa, ktorý dovršil 70 rokov a dôchodcov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti bez ďalších
rodinných príslušníkov a mladší z nich dovršil 70 rokov
Tento návrh VZN bude zverejnení na elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
dňa 24.11.2020.
Uznesenie č. 58/2020 :
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
návrh VZN 2/2020 o miestnych daniach a o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Falkušovce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 14. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 59/2020 :
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:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

K bodu 15. 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:
Ján Jacko

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

Milan Džugan

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

