
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 11.06.2021 o 19:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Blanár Ľuboš

Ján Jacko

Anton Koščo

Miroslav Jaššo

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. obce

Neprítomní:

Juraj Bodnár

Džugan Milan

Martin Majerník

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 obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2021
8. Ponuka na odpredaj pozemku
9. Inventarizácia majetku a záväzkov 2020
10. Rekonštrukcia kulúrneho domu - informácia
11. Strecha OCU a MŠ - informácia
12. Vjazdy OCU a HZ - informácia
13. Rôzne:
a) 
b) 
c)
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 sú štyria a  OZ je uznášania schopné.



Uznesenie č. 27/2021 :  
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 13. Rôzne
a) Návrh odmien poslancov OZ podľa príjmu zástupcu starostu obce
b) Umiestnenie dopravného zrkadla na križovatku – smer Dúbravka

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)
           

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2021
8. Ponuka na odpredaj pozemku
9. Inventarizácia majetku a záväzkov 2020
10. Rekonštrukcia kultúrneho domu - informácia
11. Strecha OCU a MŠ - informácia
12. Vjazdy OCU a HZ - informácia
13. Rôzne:

a) Návrh odmien poslancov OZ podľa príjmu zástupcu starostu obce
b) Umiestnenie dopravného zrkadla na križovatku – smer Dúbravka
c) 

14. Návrh na uznesenie
15. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)  

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)



K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ľuboš Blanár

Miroslav Jaššo
Ján Jacko          

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)

K     bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 28/2021 :  
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  priebežnom plnení uznesení 14-26/2021 zo zasadnutia OZ z domu dňa 16.04.2021. 

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)

K     bodu  6.   Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej 
kontroly
Hlavný  kontrolór  obce  p.Dzuro  Daniel  doručil  správy hlavného  kontrolóra  obce  Falkušovce  o
výsledku základnej finančnej kontroly dňa 25.05.2021. 
Predmetom kontroly v mesiaci apríl bola kontrola došlých faktúr a ich úhrady z bankových účtov za
IV. štvrťrok 2020. Hlavný kontrolór odporúča venovať zvýšenú pozornosť splatnosti faktúr, aby
nedochádzalo k prekročeniu dátumu splatnosti. 
Predmetom kontroly v  mesiaci  máj  bola  kontrola  finančného rozpočtu  na  rok  2021 a  čerpanie
rozpočtu k 31.03.2021. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky. 

Uznesenie č. 29/2021:
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 obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly.

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan) 

K     bodu  7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Falkušovce na II.polrok 2021 doručil
hlavný kontrolór obce na obecný úrad 25.05.2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol vyvesený na
úradnej  tabuli  v  obci  25.05.2021.  Poslancom  bol  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného
kontrolóra na II.polrok 2021 doručený spolu s pozvánkou dňa 08.06.2021.



Uznesenie č. 30/2021:
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  na II.polrok 2021.

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)    

K     bodu 8. Ponuka na odpredaj pozemku
Starosta  obce  Michal  Bodnár  informoval  poslancov,  že  parcely  č.  418,  422  a  423,  ktorých
vlastníčkou  je  p.  Čižmárová,  bytom  Košice  ponúka  na  predaj  za  účelom  výstaby.  Parcely  sa
nachádzajú medzi pozemkami p. Homlitaša a p.Vajdu na ulici smerujúcej k ,,Oľke". Vzhľadom na
to, že obec neráta v budúcnosti s výstavbou v tejto lokalite, je na zváženie či tieto pozemky je
potrebné odkúpiť. Navrhovaná cena vlastníčkou je 3 900,00 €. Poslanci OZ navrhli, že o tejto cene
treba  jednať  s  vlastníčkou,  lebo  podľa  ich  názoru  táto  cena  je  nadsadená  a  podľa  znaleckých
posudkov, ktoré sme mali k dispozícii pri predaji a nákupe pozemkov sa cena za m2  pohybuje vo
výške 1,43 €.  Keďže celková výmera všetkých parciel  spolu je 622  m2,  celková cena za tieto
pozemky je podľa nášho výpočtu 889,46 €. Sme si vedomí, že táto cena môže byť navýšená za
nejaké poplatky spojené s prevodom pozemkov, ale nemôže dosiahnúť hodnotu,  ktorú navrhuje
vlastníčka. 

Uznesenie č. 31/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

poveruje starostu obce Falkušovce začať jednanie s vlastníčkou o odkúpenie parciel maximálne do
hodnoty podľa znaleckých posudkov v obci za m2.

Hlasovanie:                     za: 4 (Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan) 

K     bodu 9. Inventarizácia majetku a záväzkov 2020 - informácia
Fyzická inventúra majetku a záväzkov sa z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti so šírením
ochorenia  Covid  19  nemohla  uskutočniť  k  dátumu  uvedenom v  príkaze  na  vykonanie  riadnej
inventerizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetkov a záväzkov k 31.12.2020. Preto sa  konala
dňa 15.05.2021. Na  návrh inventarizačnej , likvidačnej komisie v zmysle  Zákona č. 43l/2002 Z.z.
v znení  neskorších  predpisov  predmety  uvedené  v  prílohe  zápisnice  sa  kvalifikujú  ako
neupotrebiteľné a nemôžu už slúžiť svojmu účelu a určeniu. 

Uznesenie č. 32/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
vyradenie majetku podľa zápisnice inventarizácie konanej dňa 15.05.2021,



konštatuje, že 
vyradený majetok bol poškodený a ďalej nepoužiteľný. 

Hlasovanie:                     za: 4 (Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)

K bodu 10. Rekonštrukcia kultúrneho domu - informácia
Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukčných prácach v kultúrnom dome. Rekonštrukcia
kuchyne je dokončená. Pokračuje rekonštrukcia vestibulu. Je potrebné vymeniť vchodové dvere a
položiť dlažbu. Sociálne zariadenia sa dokončujú.  Spoločnosti Ingema sme zasielali objednávku na
dodávku a montáž sanitárnych deliacich priečok. Túto objednávku Ingema potvrdila s termínom
výroby a realizácie od 15.07.2021 do 15.08.2021.

Uznesenie č. 33/2021 :  
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 rekonštrukčných prácach v Kultúrnom dome vo Falkušovciach

Hlasovanie:                     za: 4 (Blanár, Jacko, Koščo, Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)

K bodu 11. Strecha OCU a MŠ – informácia
Starosta  obce  Falkušovce  informoval  poslancov  OZ,  že  oslovil  niekoľko firiem z  Humenného,
Vranova nad Topľou a z Michaloviec. Väčšina firiem má už zakázky do konca roka. Obec chce
prekryť strechu nad obecným úradom a nad materskou školou v čase letných prázdnin, kedy sú deti
doma. Dňa 14.06.2021 obec zašle výzvy na predkladanie cenových ponúk na prekrytie strechy nad
obecným úradom a nad materskou školou. Hlavnými kritériami bude termín realizácie zakázky a
najvýhodnejšia cena. Poslanci sa zhodli na tom, že najvýhodnejší termín realizácie prekrytia strechy
obecného úradu a materskej školy je čas prázdnin. Zároveň požiadali starostu obce, aby im bol
oznámený termín vyhodnotenia cenových ponúk z dôvodu záujmu zúčastniť sa. 

Uznesenie č. 34/2021 :  
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 ohľadom prekrytia strechy nad obecnom úrade a nad materskou školou vo 
Falkušovciach.

Hlasovanie:                     za: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo,Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan) 



K bodu 12. Vjazdy OCU a HZ
Starosta obce informoval poslancov, že firma NAJ STAV s.r.o. nastúpi na  relizáciu vjazdov pri
obecnom úrade a pri hasičskej zbrojnici v priebehu budúceho týždňa. Termín realizácie sa posunul z
dôvodu posunu harmonogramu prác firmy. V dôsledku pandemickej situácie firma nerealizovala
práce  pre  subjekty,   s  ktorými  už  mala  uzatvorené  zmluvy.  Firma  musí  splniť  najprv  záväzky
vyplývajúce z týchto zmluv. 

Uznesenie č. 35/2021 :  
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 ohľadom vjazdov pri obecnom úrade a pri hasičskej zbrojnici.

Hlasovanie:                     za: 4 (Blanár, Jacko, Koščo, Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)

K bodu 13. Rôzne a) Návrh odmien poslancov OZ podľa príjmu zástupcu starostu obce
Napriek tomu, že sa v roku 2021 neorganizovali žiadne kultúrno spoločenské podujatia, poslanci
boli nápomocní pri organizovaní rôznych aktivít súvisiacich s údržbou a rekonštrukciou verejných
priestranstiev  a  budou  vo  vlastníctve  obce,  starosta  obce  navrhol  vypočítať  poslancom OZ za
I.polrok 2021 odmeny na základe príjmu zástupcu starostu obce p. Jacka Jána. Poslanci súhlasili s
návrhom starostu obce a zároveň navrhli mimoriadnu odmenu pre Juraja Bodnára za organizovanie
stavebných prác na obecnom úrade vo výške 180,00 € v hrubom.

Uznesenie č. 36/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
návrh starostu uvedený v zápisnici,

schvaľuje
mimoriadnu odmenu pre Juraja Bodnára za organizovanie stavebných prác na obecnom úrade vo 
výške 180,00 € v hrubom.

Hlasovanie:                     za: 4 (Blanár, Jacko, Koščo, Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)
      
K bodu 13. Rôzne b)  Umiestnenie dopravného zrkadla na križovatku – smer Dúbravka
Pán  Blanár  navrhol  umiestnenie  dopravného  zrkadla  na  križovatku   -  smer  Dúbravka  kvôli
bezpečnosti premávky, nakoľko je táto križovatka neprehľadná. Starosta obce osloví Okresný úrad,
Odbor dopravy o posúdenie potreby umiestnenia takéhoto dopravného značenia.

Uznesenie č. 37/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.



poveruje
starostu obce jednaním s Okresným úradom, Odborom dopravy o umiestnení dopravného zrkadla 
na križovatku – smer Dúbravka kvôli bezpečnosti premávky.

Hlasovanie:                     za: 4 (Blanár, Jacko, Koščo, Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)

K     bodu 14. Návrh na uznesenie
Pán Miroslav Jaššo predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 38/2021 :  
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: 4 ( Blanár, Jacko, Koščo, Jaššo)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Majerník, Bodnár, Džugan)    

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:                                     

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