
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 19.11.2021 o 18:00  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Blanár Ľuboš

Juraj Bodnár

Anton Koščo

Milan Džugan

Martin Majerník

Ján Jacko

Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. obce

Neprítomní:

Miroslav Jaššo

Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 5/2021
7. Dodatok 1/2021 k VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
8. Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024
9. Rôzne:
a) 
b) 
c)
10. Návrh na uznesenie
11. 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. 59/2021 :  
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 9. Rôzne
a) Odmeny poslancov za II.polrok 2021
b) Sklad OCU
c) Zber pneumatík

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. Rozpočtové opatrenie 5/2021
7. Dodatok 1/2021 k VZN 02/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne    
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
8. Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024
9. Rôzne:

a) Odmeny poslancov za II.polrok 2021
b) Sklad OCU
c) Zber pneumatík

10. Návrh na uznesenie
11. 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: 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 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Anton Koščo

Ľuboš Blanár
Martin Majerník     

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. 60/2021 :  
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 48- 59/2021 zo zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2021. 

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

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

K     bodu  6.   Rozpočtové opatrenie 5/2021
Rozpočtové  opatrenie  5/2021  bolo  poslancom  doručené  spolu  s  pozvánkou  dňa  16.11.2021.
Prebiehala diskusia. 
Referentka obce p. Gajanová oznámila poslancom OZ Falkušovce, že dňa 16.11.2021 po doručení
materiálov  k  zasadnutiu  obecného  zastupiteľstva,  bolo  obci  Falkušovce  doručené  oznámenie
Okresného  úradu  Košice,  odboru  školstva  o  úprave  finančných  prostriedkov  na  rok  2021  pre
materskú  školu.  Ide  o  navýšenie  finančných  prostriedkov  o  923,00  Eur,  ktoré  je  potrebné
zapracovať do rozpočtu na rok 2021 v príjmovej časti. Nakoľko sú tieto prostriedky účelovo určené,
je ich potrebné zaradiť do výdavkovej  položky strediska materskej školy.

Uznesenie č. 61/2021:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 5/2021 s navýšením finančných prostriedkov pre  Materskú školu vo 
Falkušovciach vo výdavkovej aj príjmovej položke  o 923,00 €.

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

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



K bodu 7. Dodatok 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 a prejednaný 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 na zasadnutí dňa 15.10.2021. Návrh dodatku
bol   zverejnený  na  webovom sídle  obce  Falkušovce  dňa  18.10.2021.  Poslanci  OZ Falkušovce
nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu a do dnešného dňa 19.11.2021 neboli doručené
pripomienky k danému návrhu ani zo strany obyvateľov obce. Dodatok 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 bude zverejnený na webovom sídle obce Falkušovce od 22.11.2021.

Uznesenie č. 62/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Dodatok 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 8. Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024
Návrh  rozpočtu  na  rok  2022,  2023  a  2024  bol  doručený  poslancom  OZ  Falkušovce  spolu  s
pozvánkou  dňa  16.11.2021.  Návrh  rozpočtu  na  rok  2022,  2023  a  2024  bude  podrobnejšie
prejednaný na ďalšom plánovanom zasadnutí dňa 10.12.2021. Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a
2024 bude zverejnený na webovom sídle obce Falkušovce od 22.11.2021.

Uznesenie č. 63/2021 :  
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
návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024.

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

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



K bodu 9. Rôzne a) Odmeny poslancov za II.polrok 2021
Vzhľadom na  to,  že  sa  blíži  koniec  kalendárneho  roka,  starosta  obce  požiadal  poslancov  OZ
Falkušovce, aby sa vyjadrili k odmenám za II.polrok 2021. Zo strany poslancov vzišiel návrh, aby
odmeny boli  vyplatené v mesiaci december 2021 v tej  istej  výške ako za I.polrok 2021. Podľa
prepočtu odmien za I.polrok 2021 odmena poslancovi za II.polrok 2021 bude vyplatená vo výške
270,00 €. Zároveň poslanci OZ Falkušovce navrhli nastaviť výdavky v položke odmeny príspevky
tak,  aby  súhlasila  so  skutočným  plnením.  Preto  navrhujú,  aby  sa  táto  úprava  zapracovala  do
rozpočtového opatrenia 5/2021.

Uznesenie č. 64/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
odmeny poslancov za II.polrok 2021 a úpravu rozpočtu tak, ako je uvedené v zápisnici  zo dňa
19.11.2021.

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

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

K bodu 9. Rôzne b) Sklad OCU
Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ  Falkušovce  o  pokračovaní  rekonštrukcie  skladu  pri
obecnom úrade.  Jedná sa  o  prekrytie  plechom,  ktorý  má  obec  ešte  k  dispozícii  po  prekrývaní
strechy materskej školy a obecného úradu. Na návrh poslanca OZ Falkušovce p. Juraja Bodnára,
aby sme tento sklad prekryli svojpomocne, starosta obce požiadal poslancov OZ Falkušovce, aby sa
k  tomu  vyjadrili.  S  návrhom  poslanci  OZ  Falkušovce  súhlasili  a  až  obec  zabezpečí  ďalšie
komponenty potrebné k prekrytiu strechy starosta obce o tom upovedomí poslancov a dohodnú sa
na termíne. 

Uznesenie č. 65/2021 :  
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 rekonštrukcii skladu pri obecnom úrade.

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

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

K bodu 9. Rôzne c) Zber pneumatík
Starosta  obce  informoval  poslancov  obecného  zastupiteľstva  o  možnosti  jednorázového  zberu
pneumatík v obci. Zber je možné vykonať na základe objednávky so spracovateľom pneumatík a to
takým spôsobom, že pneumatiky sa sústredia na jednom mieste, odkiaľ ich následne spracovateľská
firma  s polatkom 147,00 € bez DPH za jednu tonu vyvezie. Ďalšia možnosť zberu pneumatík je
možná iniciatívou obyvateľov obce, ktorí sa chcú zbaviť ojazdených pneumatík. Takéto pneumatiky
môžu odovzdať v hociktorom pneuservise bez ohľadu na to, či si v tomto servise nechali vymeniť



pneumatiky  alebo  si  ich  zakúpili.  V zmysle  zákona  o  odpadoch  je  každý  pneuservis  povinný
odobrať  ojazdené  pneumatiky.  Poslanci  OZ  Falkušovce  odporučili  starostovi  obce,  aby  si  v
niektorých pneuservisoch overil možnosť odovzdania ojazdených pneumatík. 

Uznesenie č. 66/2021 :  
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 možnostiach zberu ojazdených pneumatík v obci Falkušovce.

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

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

K     bodu 10. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 67/2021 :  
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  11. 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:                                     

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



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