Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 12.03.2021 o 18:00
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Blanár Ľuboš
Džugan Milan
Miroslav Jaššo
Ján Jacko
Anton Koščo
Martin Majerník
Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
Neprítomný: Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I.polrok 2021
7. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
8. Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2020
9. Rozpočtové opatrenie 1/2021
10. Cenová ponuka kamery MŠ
11. Cenová ponuka – verejné osvetlenie
12. Montáž strešnej krytiny OCU a MŠ – rozpočet
13. Vjazdy OCU a HZ
14. Verejné priestranstvo pred Obecným klubom a Coop Jednotou (cenová ponuka)
15. Rôzne:
a)
b)
c)
16. Návrh na uznesenie
17. 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. 1/2021 :
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 bode 15. Rôzne
a) Vodáreň a ohrev vody v Dome smútku
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. Návrh plánu kontrolnrj činnosti hlavného kontrlóra obce Falkušovce na I.polrok 2021
7. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
8. Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2020
9. Rozpočtové opatrenie 1/2021
10. Cenová ponuka kamery MŠ
11. Cenová ponuka – verejné osvetlenie
12.Montáž strešnej krytiny OCU a MŠ - rozpočet
13. Vjazdy OCU a HZ
14. Verejné priestranstvo pred Obecným klubom a Coop jednotou (cenová ponuka)
15. Rôzne:
a) Vodáreň a ohrev vody v Dome smútku
b)
c)
16. Návrh na uznesenie
17. 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:
Ľuboš Blanár
Martin Majerník
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:
Anton Koščo
Juraj Bodnár
Ján Jacko
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. 2/2021 :
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 splnení uznesení 62-63/2020 zo zasadnutia OZ z domu dňa 30.12.2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I.polrok
2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I.polrok 2021 bol
doručený hlavným kontrolórom dňa 24.11.2020 a bol vyvesený na úradnej tabuli obci. Keďže
poslanci obecného zastupiteľstva riadne nezasadali pre zhoršenú pandemickú situáciu v súvislosti s
ochorením COVID 19 v obci, bol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Falkušovce na I.polrok 2021 predložený na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa
12.03.2021.
Uznesenie č. 3/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I.polrok 2021

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 7. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej
kontroly
Poslancom Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach boli na tomto zasadaní predložené správy
hlavného kontrolóra obce Falkušovce aj za posledný štvrťrok 2020.
Predmetom kontroly v mesiaci september 2020 bola kontrola náležitosti faktúr za I.štvrťrok 2020.
Kontrola bola zameraná na základné náležitosti faktúr, splatnosť faktúr a účtovné doklady k
faktúram. Pri kontrole neboli zistené závažne nedostatky.
Predmetom kontroly za mesiac október bola kontrola uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva
od 16.08.2019 do 11.09.2020. Všetky písomnosti spĺňali náležitosti podľa platnej legislatívy.
Predmetom kontroly v mesiaci november bola kontrola plnenia rozpočtu obce k 30.11.2020.
Predmetom kontroly bol finančný rozpočet na rok 2020 a čerpanie rozpočtu k 30.11.2020. Pri
kontrole čerpanie rozpočtu neboli zistené závažné nedostatky. Hlavný kontrolór odporúča, aby skôr
ako nastalo čerpanie finančných prostriedkov, bola vykonaná kontrola čerpania, následne aby OZ
schválilo zmenu rozpočtu a až potom došlo k čerpaniu finančných prostriedkov.
V decembri 2020 bola vypracovaná hlavným kontrolórom správa o kontrolnej činnosti za rok 2020,
ktorá zahrňala prehľad jednotlivých kontrol za rok 2020. Hlavný kontrolór konštatuje, že obec
vynakladá finančné prostriedky hospodárne, efektívne a účelne.
Predmetom kontroly v mesiaci január 2021 bola kontrola základných finančných kontrol podľa
zákona 357/2015 na príjmových a výdavkových dokladoch obce za IV. štvrťrok 2020. Predmetom
kontroly boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady a výpisy z bankových účtov. Pri kontrole
neboli zistené závažne nedostatky.
Uznesenie č. 4/2021:
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 o výsledkoch základnej finančnej kontroly za rok 2020 a 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 8. Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2020
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok
2020. Prebiehala diskusia. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2020 bude prejednaný a
schvaľovaný na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 5/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje, že
poslanci obecného zastupiteľstva prevzali od referentky obce v písomnej forme Návrh záverečného
účtu obce Falkušovce za rok 2020
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie 1/2021
Rozpočtové opatrenie 1/2021 bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou dňa 08.03.2021.
Rozpočtové opatrenie 1/2021 bolo potrebné urobiť predovšetkým kvôli nákladom na energie,
hlavne na odbernom mieste : Obecný klub. P. Anton Koščo mal otázku ohľadom vratky v sume
716,60 €- položka 637037 – ide o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 na stravu pre
predškolákov, ktorá bola vrátená v roku 2021.
Uznesenie č. 6/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 1/2021
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 10. Cenová ponuka kamery MŠ
Dňa 29.09.2020 bola na Obecný úrad vo Falkušovciach doručená žiadosť o rozšírenie kamerového
systému v materskej škole od rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu. Žiadosť bola
prejednaná na zasadnutí dňa 20.11.2020, na ktorom obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie
kamerového systému v materskej škole až po prehodnotení a stanovisku advokátskej kancelárie.
Zároveň poslanci OZ poverili starostu obce o vypracovanie cenovej ponuky. Na tomto zasadnutí
starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že cenová ponuka bola vypracovaná
firmou Real Security, s.r.o. na rozšírenie kamerového systému o tri ďalšie kamery. Hodnota
realizácie je v sume 1 188,96 €. Zároveň informoval poslancov, že o rozmiestnení kamier v
priestoroch materskej školy najprv musí rozhodnúť spôsobilá osoba, s ktorú má obec uzatvorenú
zmluvu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby neboli porušené ustanovenia niektorých
zákonov alebo vyhlášok o ochrane osobných údajov. Všetci poslanci ako aj starosta obce majú
vedomosti o tom, z akého titulu táto žiadosť na obecný úrad bola podaná. Zároveň sa zhodli na tom,
že celý problém vznikol z podnetu rodičov, ktorí v našej materskej škole nemajú deti. Starosta obce
informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že materská škola funguje v normálnom réžime. V
priestoroch prístupných verejnosti je umiestnený kamerový systém a žiadny podnet alebo sťažnosť
zo strany rodičov nebola podaná na tunajší obecný úrad. V tom prípade poslanci obecného
zastupiteľstva navrhli, aby sa v budúcnosti podľa možnosti umiestnila jedna kamera vo dvore
materskej školy, ktorá by kvôli bezpečnosti snímala školský dvor a budovu zo západnej strany.
V súvislosti s monitorovacím zariadením v obci starosta odporučil poslancom obce Falkušovce, že
ak máme investovať do monitorovacieho zariadenia v materskej škole, aby sme cca. 1 000,00 €
radšej investovali do rozšírenia kamier v obci. S čím poslanci súhlasili. Na otázku, že koľko by asi

stálo rozšírenie kamerového systému v obci aspoň o tri kamery, starosta obce predložil poslancom
OZ rozpočet na umiestnenie jednej kamery pri obecnom úrade smerom ku kultúrnemu domu a
dvoch kamier k hasičskej zbrojnici: jedna smerom ku kultúrnemu domu a jedna smerom na obec
Kačanov. Celková suma realizácie by stála cca. 1005,00 €. V prípade, že sa rozšírenie kamerového
systému uskutoční obec bude môcť monitorovať cca 2/3 obce. Preto z pohľadu starostu obce sú
finančné prostriedky investované do rozšírenia kamerového systému v obci využité efektívnejšie
ako do rozšírenia kamerového systému v materskej škole.
Uznesenie č. 7/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
odporúča
dobudúcna umiestnenie kamery na snímanie školského dvora,
schvaľuje
rozšírenie kamerového systému v obci o tri ďalšie kamery s rozmiestnením ako je uvedené v
zápisnici.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 11. Cenová ponuka – verejné osvetlenie
Starosta obce Falkušovce dal vypracovať cenovú ponuku na umiestnenie nových svietidiel
verejného osvetlenia. Cenová ponuka na umiestnenie 10 kusov nových svietidiel spolu s montážou
a výložníkmi vypracovaná firmou Edison SK s.r.o. je v sume 1404,00 €. Na otázku poslancov obce,
o ktorú časť výmeny svietidiel by sa jednalo, starosta obce odpovedal: najstaršie svietidlá v obci sú
umiestnené v časti obce od čísla domu 77 po číslo domu 115, preto navrhujem, aby sa nové svetlá
rozmiestnili v časti obce od čísla domu 116 po číslo domu 154 a to z toho dôvodu, že v tejto časti je
nové elektrické vedenie verejného osvetlenia a nachádza na druhej strane cesty, oproti starým
svietidlám, ktoré by sa následne demontovali. Na otázku poslancov ako budeme postupovať ďalej
starosta obce odpovedal, že v ďalších častiach obce máme svietidlá, ktoré sú novšie, vo výbornom
stave a sú v nich umiestnené už LED žiarovky. Nie je však vylúčené, že v budúcnosti podľa potreby
môžeme nastaviť rozpočet obce tak, aby sa postupne pristupovalo k výmene svietidiel v ďalších
častiach obce. Demontované svietidlá, v ktorých je už zariadenie na LED žiarovky sa využijú na
osvetlenie ulice k ,,Oľke", ktorá je nedostatočne osvetlená.
Uznesenie č. 8/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozšírenie verejného osvetlenia v obci Falkušovce tak, ako je uvedené v zápisnici.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 12. Montáž strešnej krytiny OCU a MŠ
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ, že je najvyšší čas vymeniť krytinu strechy
obecného úradu a materskej školy. Súčasná krytina je v takom stave, že už sa neoplatí investovať do
nového náteru a aj počas tejto zimy, počas dažďov došlo k pretekaniu strechy nad kanceláriou
obecného úradu. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 sme si schválili v rozpočte na výmenu
strešnej krytiny 18 000,00 €. Na základe týchto skutočností, starosta obce nechal vypracovať
rozpočty na výmenu krytiny. Jedná sa o tri alternatívy:
1. Výmena strešnej krytiny nad časťou obecného úradu – 6 358,34 € s DPH
2. Výmena strešnej krytiny nad časťou materskej školy a OCU – 7 094,81 € s DPH podľa
alternatívy číslo IIa.
3. Výmena strešnej krytiny nad pôvodnou časťou strechy materskej školy a OCU – 15 221,76
€ podľa alternatívy IIb.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prehodnotení rozpočtov troch alternatív prekrytia strechy
obecného úradu a materskej školy novou krytinou navrhli, aby sa pristúpilo k prekrytiu strechy nad
obecným úradom a pôvodnou časťou materskej školy podľa alternatívy IIb. Na otázku kedy by sa
pristúpilo k prekrytiu strechy starosta obce odpovedal, že najlepšie to bude v letnom období. Počas
jari by bolo najlepšie vybudovať najprv vjazdy k budove obecného úradu a hasičskej zbrojnici
pričom by sa upravil aj povrch chodníkov pred týmito budovami novým asfaltovým povrchom a
osadením obrubníkov. Na základe týchto skutočností poslanci OZ odporúčili uskutočniť prekrytie
materskej školy v mesiacoch júl a august, počas letných prázdnin, kedy je prevádzka materskej
školy prerušená. Starosta obce s návrhom súhlasí, ale zároveň podotkol, že termín prekrytia bude
záležať aj od uzatvorenia zmluvy s firmou, ktorá bude úspešná pri verejnom obstarávaní, lebo
musíme rátať aj s tým, že firmy majú aj iné zakázky kedy sa musia prispôsobiť už dohodnutým
termínom.
Na záver prerokovania tohto bodu poslanci OZ schválili prekrytie budovy obecného úradu a
materskej školy tak ako je uvedené v tejto zápisnici. Na prekrytie strechy odporúčajú plech s
imitáciou škridle. To z toho dôvodu, že strechy okolitých rodinných domov sú zakryté podobnou
krytinou.
Uznesenie č. 9/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prekrytie budovy obecného úradu a pôvodnej časti materskej školy podľa alternatívy IIb.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 13. Vjazdy OCU aHZ
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o tom, že minulého roku sa nám nepodarilo
vybudovať nové vjazdy k obecnému úradu a k budove hasičskej zbrojnici. Dôvodom
nezrealizovania týchto prác bolo to, že firma, ktorá predtým u nás realizovala opravu chodníkov
nestihla už vybudovať vjazdy kvôli zazmluvneným zakázkam. Preto sa starosta obce rozhodol, už v
tomto období nechať vypracovať cenovú ponuku na tieto práce, aby sme ich mohli zrealizovať už v
jarnom období akonáhle to dovolí počasie. Poslancom obecného zastupiteľstva predložil rozpočty
na vybudovanie vjazdov k obecnému úradu spolu s chodníkmi vo výške 5 259,90 € bez DPH a k
budove hasičskej zbrojnici spolu s chodníkmi vo výške 5 488,18 € bez DPH. Zároveň podotkol, že

tieto sumy nemusia byť konečné, pretože po verejnom obstaravaní bude známy konečný rozpočet,
ktorý určite neprekročí túto hranicu, skôr môžeme očakávať, že konečná sume bude nižšia. Na
otázku niektorých poslancov, či sa bude pokračovať aj v oprave chodníkov aj v iných častiach obce,
starosta obce odpovedal, že momentálne sme si v rozpočte na tento rok schválili iba na vjazdy a
časti chodníkov pri budovách o ktorých momentálne rokujeme. V rozpočte je síce určitá rezerva, ale
o ďalšich prácach sa môžeme dohodnúť v priebehu roka podľa situácie, aká v tomto roku môže
nastať. Poslanci s návrhom starostu obce súhlasili a v uznesení schválili realizáciu prác v tomto
bode tak, ako im boli podané informácie.
Uznesenie č. 10/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vybudovanie vjazdov a rekonštrukciu chodníkov pred budovou obecného úradu a pred hasičskou
zbrojnicou.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 14. Verejné priestranstvo pred obecným klubom a COOP Jednotou
Starosta obce Falkušovce sa stretol s predsedníčkou COOP Jednoty, aby ju informoval o zlom stave
parkoviska a prístupovej cesty k predajni potravín vo Falkušovciach. Táto cesta je prístupovou
cestou aj k multifunkčnému ihrisku a obecnému klubu, ktoré sú vo vlastníctve obce. Predsedníčka
COOP Jednoty oslovila starostu obce, aby dal vypracovať rozpočet na opravu tejto cesty a
priestranstva pred obecným klubom a COOP Jednotou. Projektant vytvoril rozpočet vo výške
15 803,00 €. V rozpočte je zahrnutá cesta s novým povrchovým asfaltom v šírke 5 metrov
olemovaná obrobníkmi v dĺžke 50 metrov a parkovacia plocha vysypaná drveným kamenivom
rôznych frakcii. V rozpočte sú zahrnuté aj zemné práce, ktoré obsahujú vyrovnanie odstavnej
plochy pred samotnou realizáciou cesty a parkoviska. Po pracovnom stretnutí so zástupcom COOP
Jednoty p. Kostrejom priamo pred budovou COOP Jednoty došlo k dohode medzi starostom obce a
p. Kostrejom, že vedenie COOP Jednoty ešte prehodnotí celkovú situáciu a oznámi svoje stanovisko
obci Falkušovce. Starosta obce sa vyjadril, že vedenie COOP Jednoty víta ústretovosť obce k
riešeniu nedostatkov na parkovisku a bude sa snažiť už v tomto roku vyčleniť finančné prostriedky
na stavebné úpravy súvisiace s opravou povrchu prístupovej cesty a odstavnej plochy pred COOP
Jednotou.
Uznesenie č. 11/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu prístupovej cesty a parkoviska pred obecným klubom a COOP Jednotou až po dohode a
vyjadrení COOP Jednoty, s ktorým budú poslanci OZ Falkušovce oboznámení na ďalšom riadnom
zasadnutí.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 15. Rôzne a) Vodáreň , ohrev vody DS
Starosta obce Falkušovce oznámil poslancom OZ, že už viackrát bol informovaný zo strany
referentky obce p. M. Kirnágovej, ktorá má na starosti prevádzku Domu smútku, že znova vyteká
voda z vodárne a pri upratovaní priestorov chýba teplá voda. Taktiež boli vznesené pripomienky zo
strany obavateľov obce, ktorí sa zúčastňujú pohrebných obradov v Dome smútku, že pri chode
vodárne dochádza k narušovaniu obradov jej hlučnosťou. Na základe týchto skutočnosti požiadal
starosta obce poslancov, aby sme čím skôr do Domu smútku zakúpili novú vodáreň a ohrievač na
vodu, ktorá je potrebná pri upratovaní priestorov. Pán poslanec Blanár a Jaššo navrhli, že v
priestoroch vodárne bude postačujúce namontovať prietokový ohrievač, nakoľko Dom smútku sa
využíva iba príležitostne a nie je nutné inštalovať bojler s veľkým objemom vody. Na tomto návrhu
sa zhodli všetci poslanci a prijali uznesenie, v ktorom schvaľujú zakúpenie a nainštalovanie novej
vodárne a prietokového ohrievača v Dome smútku.
Uznesenie č. 12/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zakúpenie a nainštalovanie novej vodárne a prietokového ohrievača vody v Dome smútku.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 16. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 13/2021 :
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 17. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 h.
Zapísala:Ing. Gajanová Zuzana

….......................................

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Ľuboš Blanár

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

Martin Majerník

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

