
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správy hlavného kontolóra obce o výsledku základnej finančnej  kontroly
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
8. Návrh rozpočtu na rok 2021,2022 a 2023
9. Cenová ponuka – kamery MŠ
10. VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Falkušovce
11. VZN 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Falkušovce
12. Rôzne:
a) 
b) 
c) 
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Vzhľadom na zhoršenie situácie so šírením ochorenia COVID 19 a kvôli informáciam, že sa zvýšil

počet pozitívne testovaných obyvateľov obce nebolo možné uskutočniť verejné zasadnutie

obecného  zastupiteľstva  dňa  11.12.2020.  Keďže  oznámenie  z  programu  schôdze  bolo

zverejnené a pozvánky spolu s materiálmi schôdze boli poslancom doručené, starosta obce sa

rozhodol  prejednať  dôležité  body  zasadnutia  s  poslancami  obecného  zastupiteľstva

nasledovne: Obec Falkušovce nie je vybavená zariadením, cez ktoré by sa mohlo uskutočniť

online zasadnutie, preto starosta obce oslovil poslancov obecného zastupiteľstva listom, ktorý

je prílohou tejto zápisnice. 

Súčasťou tohto listu sú aj  hlasovacie lístky k najdôležitejším bodom programu schôdze,  aby sa

poslanci mohli  vyjadriť.  Hlasovacími lístkami majú poslanci možnosť schváliť Všeobecne

záväzné  nariadenia,  s  ktorými  boli  oboznámení  na  poslednom  zasadnutí  obecného

zastupiteľstva  dňa  20.11.2020.  Každý  z  poslancov  obdržal  materiály  písomnou  formou.

Návrhy  Všeobecne  záväzných  nariadení,  ktoré  je  potrebné  schváliť,   boli  zverejnené

23.11.2020.

Vo  Všeobecne  záväzných  nariadeniach  sú  vykonané  úpravy  podľa   návrhov  poslancov   z

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.11.2020:



– 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 

Hlasovanie

K bodu 10. VZN 1/2020   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Falkušovce

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

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

Uznesenie č. 60/2020 :  
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:

VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Falkušovce.

K bodu 11. VZN 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za tuhé komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce

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

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

Uznesenie č. 61/2020 :  
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:

VZN 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Falkušovce

Hlasovacie lístky sú súčasťou zápisnice, ktorú každý poslanec obdrží k nahliadnutiu a  

podpisu. Na základe výsledkov hlasovania budú vypracované uznesenia týkajúce sa bodov 



uvedených na hlasovacom lístku.

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

                         

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

                                            starosta obce

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámení so znením tejto zápisnice a bolo mi 
umožnené túto zápisnicu prečítať

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

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

Miroslav Jaššo ..........................................

Martin Majerník ..........................................

Ľuboš Blanár ...........................................

Anton Koščo ...........................................

Juraj Bodnár ............................................

Prílohy:

1 x list – Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach

7 x hlasovacie lístky poslancov Obecného zastupiteľstva  vo Falkušovciach
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