
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 20.08.2021 o 19:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Blanár Ľuboš

Juraj Bodnár

Anton Koščo

Milan Džugan

Martin Majerník

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. obce

Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

Neprítomní:

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Rozpočtové opatrenie 3/2021
8. Rekonštrukcia KD (informácia)
9. Rekonštrukcia strechy OCU a MŠ (informácia)
10. Úprava parkoviska pri Obecnom klube
11. Úprava priestranstva pri OCU a MŠ
12. Rôzne:
a) 
b) 
c)
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

K   bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Michal Bodnár, starosta obce.  Privítal všetkých 
prítomných. 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je päť a  OZ je uznášania schopné.



Uznesenie č. 39/2021 :  
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. 

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)
           

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Rozpočtové opatrenie 3/2021
8. Rekonštrukcia KD (informácia)
9. Rekonštrukcia strechy OCU a MŠ (informácia)
10. Úprava parkoviska pri obecnom klube
11. Úprava priestranstva pri OCU a MŠ
12. Rôzne:

a) 
b) 
c) 

14. Návrh na uznesenie
15. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)
K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Milan Džugan

Juraj Bodnár

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie



Návrhová komisia: Ľuboš Blanár
Anton Koščo
Martin Majerník         

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

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

Uznesenie č. 40/2021 :  
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 27-38/2021 zo zasadnutia OZ zo dňa 11.06.2021. 

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K     bodu  6.   Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej 
kontroly
Hlavný  kontrolór  obce  p.  Dzuro  doručil  záznam  hlavného  kontrolóra  o  výsledku  základnej
finančnej kontroly za mesiac jún dňa 28.07.2021 na obecný úrad vo Falkušovciach. Predmetom
kontroly boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady a výpisy z bankových účtov za I. štvrťrok
2021.  Pri  kontrole  neboli  zistené  závažné  nedostatky.  Aj  naďalej  odporúča  venovať  pozornosť
vykonávaniu  základných  kontrol  na  dokladoch  obce  ako to  ukladá  zákon  o  finančnej  kontrole
č.357/2015.

Uznesenie č. 41/2021:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly.

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K     bodu  7.   Rozpočtové opatrenie 3/2021
Rozpočtové  opatrenie  3/2021  bolo  poslancom  doručené  spolu  s  pozvánkou  dňa  17.08.2021.
Prebiehala diskusia. Poslancom boli zodpovedané otázky.



Uznesenie č. 42/2021:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 3/2021.

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K     bodu 8. Rekonštrukcia KD (informácia)
Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich v kultúrnom dome.
Rekonštrukčné práce sú dokončené, v súčasnosti prebieha upratovanie priestorov kultúrneho domu.
Zároveň  oslovil  starosta  obce  firmu,  čo  prekrývala  strechu  nad  obecným úradom a  materskou
školou o vypracovanie cenovej ponuky na snehové lapače, ktoré by boli umiestnené na strechu KD. 
Zároveň je potrebné ešte umiestnenie ventilátora do sociálnych zariadení a dokončenie okna pri 
vchode do KD umiestnením keramiky. 
Na budúci rok obec plánuje rekonštrukciu vnútorných priestorov sály KD umiestnením kazetového 
stropu a dlažby a plánuje aj s výmenou bočných dverí.
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 je potrebné rátať aj s vyčlenením financií na opravu resp. obnovu 
fasády kultúrneho domu.

Uznesenie č. 43/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie 
informácie o rekonštrukčných prácach v kultúrnom dome vo Falkušovciach.

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K     bodu 9. Rekonštrukcia strechy OCU a MŠ (informácia)
Starosta  obce  informoval  poslancov  o  dokončení  prekrytia  strechy  nad  obecným  úradom  a
materskou školou. Zároveň informoval poslancov o tom, že finančné náklady na výmenu strešnej
krytiny neprekročia výšku nákladov stanovenej v zmluve o dielo. Musíme však rátať s ďalšími
finančnými  nákladmi,  ktoré  neboli  zahrnuté  v  rozpočte  na  výmenu strešnej  krytiny a  taktiež  v
cenových ponukách pre zhotovenie diela. Jedná sa hlavne o finančné náklady spojené s  prekládkou
vedenia rozhlasovej siete, prekládkou vedenia kamerového systému ako aj prekladkou rozvodov
hromozvodu. Predpokladaná čiastka týchto nákladov bude cca 1500,00 – 2000,00 €.

Uznesenie č. 44/2021 :  
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  dokončení  prekrytia  strechy  nad  obecným  úradom  a  materskou  školou  vo
Falkušovciach.

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K bodu 10. Úprava parkoviska pri Obecnom klube
Starosta  obce  informoval  poslancov  o  potrebe  úpravy  parkoviska  pred  Obecným  klubom  a
predajňou COOP Jednota hlavne z dôvodu bezpečnosti. V sobotu 14. augusta došlo k vybúraniu
časti oplotenia motorovým vozidlom, ktoré sa z neznámych príčin spustilo po svahu bez vodiča a to
zrejme uvolnením ručnej brzdy alebo inej technickej závady. Bol to už tretí prípad za posledné
obdobie a starosta obce si myslí, že to je hlavne z toho dôvodu, že parkovisko je vybudované do
kopca.  To sa dá riešiť  stavebnými úpravami  tým, že sa  terén  vyrovná a  medzi  parkoviskom a
vyvýšenou časťou sa vybuduje oporný múrik,  ktorý nedovolí  vodičom parkovať až pri  dverách
budovy a tým neohrozí občanov, ktorí vchádzajú alebo vychádzajú z obchodu. Je len šťastím, že v
tých prípadoch keď sa autá z neznámych príčin dostali do pohybu z kopca,  nezrazili nejaké detí
alebo iné osoby, ktoré v tom čase mohli prechádzať cez parkovisko k multifunkčnému ihrisku. V
takomto prípade by kľudne mohlo dôjsť aj k smrteľným úrazom. Preto bude potrebné ak nájdeme
finančné prostriedky v rozpočte ešte v tomto roku, po dohode s COOP Jednotou, tieto stavebné
úpravy vykonať. Ak nie, tak je potrebné rátať s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte na
rok 2022.

Uznesenie č. 45/2021 :  
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 potrebe úpravy parkoviska pred Obecným klubom a predajňou COOP Jednoty.

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K bodu 11. Úprava priestranstva pri OCU a MŠ
Po odstránení skladu, ktorý sa nachádzal vo dvore materskej školy by bolo dobre na tomto mieste
vybudovať prístrešok,  ktorý by slúžil  na odkladanie bicyklov v nepriaznivom počasí  ako aj  na
umiestnenie kuka nádob na komunálny a triedený odpad. V jednej časti vymurovať malú miestnosť,
ktorá by slúžila na umiestnenie nádoby pre odpad z kuchyne. Starosta obce navrhol poslancom, aby
sme si tento prístrešok vybudovali svojpomocne nakoľko väčšinu materiálu máme k dispozícií z
vlastných zásob. To sa týka hlavne reziva, stavebného materiálu, strešnej krytiny a ďalší potrebný
materiál  by sa  dokúpil.  Poslanci  s  týmto návrhom súhlasili  a  na  najbližšom stretnutí  či  už  na
pracovnej  porade  alebo  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  si  zvolia  ďalší  postup  organizovania
prác. 



Uznesenie č. 46/2021 :  
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 vybudovaní prístrešku na dvore materskej školy.

Hlasovanie:                     za: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K     bodu 13. Návrh na uznesenie
Pán Ľuboš Blanár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 47/2021 :  
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: 5 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Jaššo, Jacko)

K bodu  15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h.

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

                         

                        

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

                                            starosta obce

Overovatelia:                                     

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

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