Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 16.04.2021 o 18:30
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Blanár Ľuboš
Džugan Milan
Ján Jacko
Anton Koščo
Martin Majerník
Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce
Neprítomný: Miroslav Jaššo
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 2020
7. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2020 - schválenie
8. Použitie rezervného fondu - schválenie
9. Rozpočtové opatrenie 2/2021
10. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – EL PRO KAN
11. Vybavenie kuchyne KD
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2020 –
starosta obce
13. Vestibul KD
14. Oplotenie cintorína a hasičskej zbrojnice
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 šesť a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 14/2021 :
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) Individuálna výročná správa obce Falkušovce za rok 2020
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

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 2020
7. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2020 - schválenie
8. Použitie rezervného fondu - schválenie
9. Rozpočtové opatrenie 2/2021
10. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – EL PRO KAN
11. Vybavenie kuchyne KD
12.Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2020 –
starosta obce
13. Vestibul KD
14. Oplotenie cintorína a hasičskej zbrojnice
15. Rôzne:
a) Individuálna výročná správa obce Falkušovce za rok 2020
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:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia:
Juraj Bodnár
Anton Koščo
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Ľuboš Blanár
Milan Džugan
Martin Majerník
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 15/2021 :
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 1-13/2020 zo zasadnutia OZ z domu dňa 12.03.2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2020
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Daniel Dzuro predložil poslancom Obecného zastupiteľstva
vo Falkušovciach svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce Falkušovce. V zmysle § 16 ods. 10
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2020 výrokom:
,,celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad"
Uznesenie č. 16/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2020.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 7. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2020 - schválenie
Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2020 bol poslancom Obecného zastupiteľstva vo
Falkušovciach doručený dňa 12.03.2021 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Návrh
záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2020 bol zároveň zverejnený na úradnej tabuli obce, na
úradnej elektronickej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 15.03.2021.
Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2020 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou dňa
13.04.2021.
Uznesenie č. 17/2021:
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 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 8. Použitie rezervného fondu - schválenie
Začiatočný stav rezervného fondu k 01.01.2020 predstavoval sumu 27 972,19 €. Prírastky v roku
2020 predstavovali sumu 36 878,84 €. Celkové čerpanie rezervného fondu v roku 2020 bolo vo
výške 33 422,09 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 tak bol 31 428,94 €.
Po zhodnotení hospodárenia obce Falkušovce za rok 2020 a po vylučení nevyčerpaných finančných
prostriedkov zo Štátneho rozpočtu z prebytku, obec navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 34 001,66 €. Celková suma rezervného fondu tak k 01.01.2021 predstavuje sumu
65 430,60 €.
Poslanci OZ Falkušovce navrhli použitie rezervného fondu na rok 2021 nasledovne:
Rekonštrukcia strechy nad OCÚ a MŠ
23 500,00 €
Rekonštrukcia vjazdov pri OCÚ a pri hasičskej zbrojnici
15 500,00 €
Rekonštrukcia hygienických zariadení v KD
12 000,00 €
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD
5 500,00 €
Rekonštrukcia oplotenia cintorína
5 000,00 €
Vybudovanie dopravného ihriska
3 930,60 €
Spolu
65 430, 60 €
Uznesenie č. 18/2021 :
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 obce Falkušovce na rok 2021 nasledovne:
Rekonštrukcia strechy nad OCÚ a MŠ
23 500,00 €
Rekonštrukcia vjazdov pri OCÚ a pri hasičskej zbrojnici
15 500,00 €

Rekonštrukcia hygienických zariadení v KD
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD
Rekonštrukcia oplotenia cintorína
Vybudovanie dopravného ihriska
Spolu
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

12 000,00 €
5 500,00 €
5 000,00 €
3 930,60 €
65 430, 60 €
6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie 2/2021
Rozpočtové opatrenie 2/2021 bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou dňa 13.04.2021.
Rozpočtové opatrenie 2/2021 bolo potrebné urobiť predovšetkým kvôli kapitálovym výdavkom v
roku 2021 v nadväznosti na schválenie použitia rezervného fondu. V tomto bode starosta obce
informoval poslancov OZ o tom, že použitie rezervného fondu v jednotlivých položkách
kapitálových výdavkov je nastavené podľa pripravených rozpočtov a cenových ponúk na jednotlivé
práce. V tomto bode zároveň starosta obce predložil aj rozpočet na realizáciu vjazdov a chodníkov
pri obecnom úrade a hasičskej zbrojnici vypracovaný Ing. Jurajom Dankom
Uznesenie č. 19/2021 :
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 2/2021,
schvaľuje
stavebné práce: rekonštrukciu vjazdov a chodníkov pri budovách obecného úradu a hasičskej
zbrojnice podľa priloženého rozpočtu,
poveruje
starostu obce podpísaním zmluvy s firmou na realizáciu týchto prác, ktorá však musí dodržať
všetky podmienky predloženého rozpočtu a nesmie prekročiť výšku nákladov uvedených v
rozpočte.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 10. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – El PRO KAN
Zmluva od spoločnosti EL PRO KAN s.r.o. bola na Obec Falkušovce doručená ešte v roku 2020. Po
prehodnotení právnym zástupcom obce bolo zistené, že zmluva má nedostatky a neobsahuje
potrebné náležitosti. Obec Falkušovce preto požiadala spoločnosť EL PRO KAN, s.r.o., aby
upravila zmluvu na základe pripomienok a stanoviska právneho zástupcu obce Falkušovce. Starosta
obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že firma EL PRO KAN, s.r.o. zaslala na
podpis novú Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy. Zároveň informoval poslancov, že v novej zmluve
sú zakomponované všetky náležitossti, ktoré pripomienkoval právny zástupca obce a preto ju
odporúča poslancom schváliť.

Uznesenie č. 20/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy,
poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 11. Vybavenie kuchyne KD
Starosta obce v tomto bode oboznámil poslancov OZ o tom, ako pokračujú práce na stavebných
úpravách v kultúrnom dome. V rozpočtovom opatrení sme odsúhlasili sumu na dokončenie týchto
prác vo výške 5 500,00 €, ktoré sa použijú na tieto dokončovacie práce:
➢ vybavenie kuchyne (zakúpenie a montáž nových ohrievačov vody, výroba a montáž skrine
na odkladanie riadu) a sociálnych zariadení (zakúpenie a montáž záchodov a výroba a
montáž sanitárnych priečok) vo výške cca
2 800,00 €
➢ stavebné úpravy vo vestibule (výmena dlažby, vyspravky stien s maľbou a výmena
vchodových dverí) vo výške cca
2 700,00 €
Uznesenie č. 21/2021 :
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
informácie o stavebných úpravách v kultúrnom dome,
schvaľuje
realizáciu stavebných úprav v kultúrnom dome tak, ako ich predložil starosta obce,
odporúča
starostovi obce zabezpečiť tieto práce ihneď na základe predložených cenových ponúk.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny
rok 2020 – starosta obce
Starosta obce Falkušovce doručil obecnému úradu dňa 31.03.2021 Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2020. Dňa 16.04.2021 predložil oznámenie
komisii podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov obsahovalo všetky náležitosti.
Uznesenie č. 22/2021 :
komisia podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
konštatuje že,
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a mejtkových pomerov za kalendárny rok 2020 obsahuje
všetky náležitosti a neboli zistené žiadne nedostatky,
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 13. Vestibul KD
Poslanci OZ tento bod prerokovali v bode 11. Vybavenie kuchyne KD.
Uznesenie č. 23/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
stavebné úpravy tak, ako boli prejednané v bode 11. Vybavenie kuchyne KD.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 14. Oplotenie cintorína a hasičskej zbrojnice
Starosta obce otvoril tento bod s tým, že informoval poslancov obecného zastupiteľstva o
prieskume, nákupe materiálov a realizácii stavebných prác na oplotení cintorína. Po telefonických
rozhovoroch s firmami, ktoré sa zaoberajú predajom a výstavbou oplotení dospel k záveru, že cena
za realizáciu tohto oplotenia by mohla dosiahnuť sumu 5 000,00 €. Navrhuje preto, aby sa s
výstavbou začalo v mesiacoch september až október a to z toho dôvodu, aby sme mali dostatok
finančných prostriedkov. Hlavne preto, že od budúceho týždňa začíname s výstavbou vjazdov a
chodníkov , následne s výmenou strešnej krytiny nad obecným úradom a materskou školou, s
rozšírením verejného osvetlenia a dokončením stavebných úprav v kultúrnom dome a musíme rátať
s neočákavanými výdavkami, ktoré môžu nastať v priebehu roka. Zároveň musíme rátať aj s tým, že
predbežné príjmy a výdavky v II.polroku tohto roka budeme môcť lepšie nastaviť až niekedy v
mesiaci júl 2021. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, ale zároveň podotkli,
že v tomto roku by sme mali zrealizovať aj výstavbu tohto oplotenia, nakoľko sa týmto problémom
zaoberáme už tretí rok. Zároveň konštatujú, že plán realizácie stavebných úprav v obci na tento rok
je nastavený dobre a treba podľa neho postupovať. Zároveň upozornili, že je potrebné na cintoríne

vybudovať ďalší rad betonóveho podstavca pod náhrobné kamene. Preto poslanci OZ odporúčajú
starostovi obce, aby sme v tomto roku nešli do ďalších projektov, ale snažili sa naplniť plán, ktorý
máme nastavený na tento rok. V prípade, že sa ušetria finančné prostriedky počas roka 2021 a bude
sa realizovať výstavba oplotenia na cintoríne môžeme zároveň osloviť firmu, ktorá bude túto
realizáciu vykonávať, aby zároveň urobila rozpočet aj na oplotenie pri hasičskej zbrojnici. Ak obec
na pokrytie stavebných prác bude mať dostatok finančných prostriedkov, v tom prípade by sa mohli
vybudovať oplotenia pri cintoríne aj hasičskej zbrojnici.
Uznesenie č. 24/2021 :
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 realizácii oplotenia pri cintoríne a hasičskej zbrojnici,
odporúča,
aby sa týmto bodom obecné zastupiteľstvo zaoberalo na zasadnutí obecného zastupiteľstva v
mesiacoch júl až august 2021.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 15. Rôzne a) Individuálna výročná správa obce Falkušovce za rok 2020
Referentka obce Falkušovce p. Gajanová Zuzana predložila v písomnej forme poslancom Obecného
zastupiteľstva vo Falkušovciach na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Falkušovce za rok
2020. Individuálna výročná správa bude zverejnená na webovom sídle obce Falkušovce
www.obecfalkusovce.sk a v Registri účtovných závierok.
Uznesenie č. 25/2021:
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
Individuálnu výročnú správu obce Falkušovce za rok 2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 16. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 26/2021 :
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:

6 (Bodnár, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
1 (Jaššo)

K bodu 17. 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:
Juraj Bodnár

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

Anton Koščo

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

