
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 15.10.2021 o 18:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Blanár Ľuboš

Juraj Bodnár

Anton Koščo

Milan Džugan

Martin Majerník

Ján Jacko

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. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly
7. Rozpočtové opatrenie 4/2021
8. Správa audítora za účtovné obdobie 2020
9. Odvlhčenie priestorov MŠ
10. Žiadosť o finančný príspevok – Gréckokatolícka farnosť
11. Návrh dodatku 1/2021 k VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
12. Cenník za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu
13. Umiestnenie dopravného zrkadla - informácia
14. Rôzne:
a) 
b) 
c)
15. Návrh na uznesenie
16. 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. 48/2021 :  
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: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 (Jaššo)
           

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. Rozpočtové opatrenie 4/2021
8. Správa audítora za účtovné obdobie 2020
9. Odvlhčenie priestorov MŠ
10. Žiadosť o finančný príspevok – Gréckokatolícka farnosť
11. Návrh dodatku 1/2021 k VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
12. Cenník za prenájom kulturného domu a obecného klubu
13. Umiestnenie dopravného zrkadla - informácia
14. Rôzne:

a) 
b) 
c) 

15. Návrh na uznesenie
16. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo



Ľuboš Blanár

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ján Jacko

Milan Džugan
Juraj Bodnár       

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

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

Uznesenie č. 49/2021 :  
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 39- 47/2021 zo zasadnutia OZ zo dňa 20.08.2021. 

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu  6.   Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej 
kontroly
Predmetom tretej kontroly za II.polrok 2021 bola kantrola náležitosti faktúr za II.štvrťrok 2021.
Predmetom kontroly bola kontrola základných náležitosti faktúr, splatnosť faktúr a účtovné doklady
k faktúram. Pri  kontrole  neboli  zistené závažné nedostatky.  Hlavný kontrolór obce odporúča aj
naďalej  venovať zvýšenú pozoronosť splatnosti  faktúr,  aby nedochádzalo k prekročeniu dátumu
splatnosti. 
Predmetom  štvrtej  kontroly  za  II.polrok  2021  bola  kontrola  uznesení  a  zápisníc  Obecného
zastupiteľstva  vo  Falkušovciach.  Ku  kontrole  boli  predložené  uznesenia  OZ,  zápisnice  zo
zasadnutia  OZ a  prezenčné  listiny.  Kontrolované  boli  zápisnice  od  20.11.2020  do  21.08.2021.
Všetky  hore  uvedené  písomnosti  spĺňali  náležitosti  podľa  platnej  legislatívy  a  neboli  zistené
závažné nedostatky.

Uznesenie č. 50/2021:
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: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu  7.   Rozpočtové opatrenie 4/2021
Rozpočtové  opatrenie  4/2021  bolo  poslancom  doručené  spolu  s  pozvánkou  dňa  12.10.2021.
Prebiehala diskusia. Poslancom boli zodpovedané otázky. Hlavný kontrolór mal otázky ohľadom
dane z pozemkov, ktorú sme navýšili vzhľadom na to, že predpisy daní sa robili začiatkom januára
2021  a  do  31.01.2021  podali  priznania  k  dani  družstvá,  ktoré  obhospodárujú  pôdu  v  k.ú.
Falkušovce, kde došlo k navýšeniu. Pán Džugan mal otázky ohľadom položky pokuty a penále. V
mesiaci jún a júl prebiehala kontrola zo sociálnej poisťovne za obdobie jedného roka od 4/2020 do
4/2021. Pri kontrole boli zistené nedostatky, za ktoré sociálna poisťovňa vyrúbila pokutu. Všetky
nedostatky boli zo strany obce odstránené. 
Zároveň  poslanci  OZ  Falkušovce  schválili  aj  finančné  prostriedky  na  odvlhčenie  priestorov
Materskej školy vo Falkušovciach v bode 9 zápisom do rozpočtového opatrenia 4/2021. 

Uznesenie č. 51/2021:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 4/2021 s vyčlenením finančných prostriedkov aj na odvlhčenie priestorov 
Materskej školy vo Falkušovciach. 

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu 8. Správa audítora za účtovné obdobie 2020
Ing.  Slávka  Molčanyiová,  PhD.  uskutočnila  audit  účtovnej  závierky  Obce  Falkušovce,  ktorá
obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31. decembru 2020. Podľa názoru audítora,
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Falkušovce k
31.decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa  k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ mali možnosť do
Audítorskej správy nahliadnúť počas zasadania OZ. 

Uznesenie č. 52/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie 
audítorskú  správu  o  audite  účtovníctva  a  účtovnej  závierky  za  účtovné  obdobie  2020  obce
Falkušovce.

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 



Bodnár, Jacko)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu 9. Odvlhčenie priestorov MŠ 
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov, že oslovil  spoločnosť AQUAPOL SLOVAKIA,
s.r.o.,  so  sídlom  v  Prievidzi,  ktorá  sa  už  dlhé  roky  zaoberá  odvlhčovaním  muriva  procesom
magnetofyzikálneho  vysušovania.  Prístroj   po  inštalácií  vysiela  účinné  silové  pole
gravomagnetického charakteru,  ktoré molekuly vody v murive nasmeruje späť do zeme,  odkiaľ
pôvodne  prišli.  Keďže  v  Materskej  škole  vo  Falkušovciach  dlhodobo  pretrvávajú  problémy  s
vlhkým  murivom,  starosta  obce  sa  rozhodol  kontaktovať  túto  spločnosť  a  využiť  ponuku
spoločnosti  na vykonanie  obhliadky,  zameranie  objektu  a  vyhotovenie cenovej  ponuky zdarma.
Cenová ponuka vyhotovená spoločnosťou za  vysušovaciu  súpravu AQUAPOL udržujúcu suchý
stav na plochu 100 m2 pri hrúbke muriva do 50 cm + 4 servisné merania je v sume 2 640,00 €. Pri
realizácii do 22.10.2021 nám spoločnosť môže poskytnúť zľavu vo výške 10 %. Celková suma po
zľave je 2 376,00 €. Starosta obce plánoval túto investíciu uskutočniť v roku 2022, ale poslanci OZ
sa  rozhodli  zrealizovať  túto  investíciu  ešte  v  tomto  roku  2021  a  zároveň  schválili  vyčlenenie
finančných prostriedkov na túto investíciu so zápisom do rozpočtového opatrenia 4/2021 v bode 7.

Uznesenie č. 53/2021 :  
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 odvlhčenia priestorov Materskej školy vo Falkušovciach,
schvaľuje
realizáciu investície ešte v roku 2021,
schvaľuje 
vyčlenenie finančných prostiedkov na túto investíciu so zápisom do rozpočtového opatrenia 4/2021.

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K bodu 10. Žiadosť o finančný príspevok – Gréckokatolícka farnosť
Gréckokatolícka farnosť vo Falkušovciach doručila dňa 20.09.2021 žiadosť o finančný príspevok na
rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – Rekonštrukcia strechy na chráme. 
Starosta obce informoval o tejto žiadosti poslancov OZ Falkušovce. Prebiehala diskusia. Nakoľko
obec Falkušovce nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
nemôže takúto dotáciu poskytnúť a nemôže vyhovieť žiadosti Gréckokatlíckej farnosti. V rozprave
na túto skutočnosť upozornil  aj  hlavný kontrolór obce p. Dzuro.  Poukazal na znenie  § 7 ods.4
zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Zároveň starosta obce sa vyjadril, že obec vo svojom rozpočte nemôže vyčleniť finančné
prostriedky na poskytovanie dotácií, ak chce hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami obce.
T.z., že príjmy obce sa využívajú na bežný chod obce a rôzne rekonštrukčné práce obecných budov,
majetku a udržiavanie priestranstiev a na ostatné výdavky, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Z toho
dôvodu nemôže prijať Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách, pretože na poskytnutie dotácií by
nemala  finančné  krytie.  Bolo  by  nerozumné  a  nehospodárne  vyčleniť  z  rozpočtu  finančné



prostriedky na  dotácie  a  potom si  na  vlastné  výdavky brať  úvery  v  bankách.  Poslanci  OZ sa
stotožnili s vyjadreniami hlavného kontrolóra obce a starostu obce. 

Uznesenie č. 54/2021 :  
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
žiadosť Gréckokatolíckej farnosti o finančný príspevok na rekonštrukciu strechy na chráme,
konštatuje že,
obec Falkušovce nemá vyčlenené finančné prostriedky na takéto účely vo svojom rozpočte a 
zároveň nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, a 
preto nemôže žiadosti vyhovieť.

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K bodu 11. Návrh dodatku 1/2021 k VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
Poslancom Obecného zastupiteľstva  vo Falkušovciach  bol  predložený Návrh  dodatku 1/2021 k
VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Falkušovce upravujúci sadzbu poplatku za komunálny odpad na
10,00  €/osoba  s  účinnosťou  od  01.01.2022.  Nakoľko  sa  náklady  na  likvidáciu  a  uloženie
komunálneho odpadu stále zvyšujú obec je nútená zvýšiť miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce na 10,00 €/ na osobu/ na rok. Poslanci OZ
schválili Návrh dodatku 1/2021 k VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce upravujúci sadzbu
poplatku za komunálny odpad na 10,00 €/osoba s účinnosťou od 01.01.2022. Návrh dodatku 1/2021
k VZN 02/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 18.10.2021. 

Uznesenie č. 55/2021 :  
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  dodatku  1/2021  k  VZN  02/2020  o  miestnych  daniach  a  o  miestnom  poplatku  za  tuhé
komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  na  území  obce  Falkušovce  upravujúci  sadzbu
poplatku za komunálny odpad na 10,00 €/osoba s účinnosťou od 01.01.2022.

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K bodu 12. Cenník za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu
Starosta obce informoval poslancov, že náklady na prevádzku, údržbu ako aj na služby spojené s



vývozom žumpy sú oveľa vyššie ako je poplatok za prenájom kultúrneho domu.  Preto navrhol
zvýšenie poplatku za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu na 50,00 € za jeden deň konania
akcie. Zároveň pri iných akciách zvýšiť poplatok na 20,00 € za každú začatú hodinu. Poslanci po
diskusii a po vyčíslení jednotlivých nákladov schválili nový cenník prenájmu kultúrneho domu a
obecného klubu. 

Uznesenie č. 56/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje 
nový cenník prenájmu kultúrneho domu a obecného klubu, tak ako je uvedené v zápisnici. 

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K bodu 13. Umiestnenie dopravného zrkadla  - informácia
Pán  Blanár  navrhol  dňa  11.06.2021  na  riadnom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  umiestniť
dopravné zrkadlo na ceste II/554 v križovatke s cestou III/3764 v obci Falkušovce smerom na obec
Dúbravka.  Starosta  informoval  poslancov na zasadnutí  dňa 20.08.2021,  že  je  potrebné záväzne
stanovisko  Správy ciest  a  Dopravného  inšpektorátu,  na  ktoré  sme  čakali.  Od  04.10.2021 obec
disponuje so súhlasnými stanoviskami Správy ciest aj Dopravného inšpektorátu. 
Starosta  obce zároveň upovedomil poslancov OZ, že náklady spojené s obstaraním dopravného
zrkadla ako aj náklady spojené s jeho umiestnením znáša obec. 

Uznesenie č. 57/2021 :  
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 umiestnenia dopravného zrkadla na ceste II/554 v križovatke s cestou III/3764 
v obci Falkušovce
konštatuje že,
s umiestnením dopravného zrkadla sa bude zaoberať v roku 2022, nakoľko v rozpočte na rok 2021 
nemá vyčlenené finančné prostriedky.

Hlasovanie:                     za: 6 ( Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K     bodu 15. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 58/2021 :  
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: 6 (Blanár, Koščo, Džugan, Majerník, 
Bodnár, Jacko)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Jaššo)

K bodu  16. 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:                                     

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

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