
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 10.12.2021 o 17:30  
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Koščo Anton

Džugan Milan

Juraj Bodnár

Martin Majerník

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

Ľuboš Blanár

Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomný: Daniel Dzuro – hlavný kontrolór obce Falkušovce   

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
8. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2022, 2023 a 2024 - schválenie
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 sedem a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 68/2021 :  
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) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
8. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2022, 2023 a 2024 – schválenie
9. Rôzne:

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022
b)
c)

10. Návrh na uznesenie
11. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Miroslav Jaššo

Ľuboš Blanár

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0

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

Milan Džugan
Juraj Bodnár



Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
   

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

Uznesenie č. 69/2021 :  
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 59-67/2021 z riadneho zasadnutia OZ dňa 19.11.2021. 

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
   
K     bodu 6. Správa hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej 
kontroly
Hlavný kontrolór obce Falkušovce doručil na obecný úrad Falkušovce správu o výsledku základnej
finančnej kontroly za mesiac november dňa 07.12.2021. Kedže nebol prítomný správu predložila a
prečítala zapisovateľka obce p.Gajanová. 
Predmetom kontroly za mesiac november bola kontrola finančného rozpočtu a čerpanie rozpočtu k
15.11.2021. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky. Hlavný kontrolór aj naďalej odporúča,
aby skôr ako dôjde k čerpaniu finančných prostriedkov, na ktoré nebol schválený rozpočet, bola
vykonaná kontrola čerpania, OZ schválilo zmenu rozpočtu a až potom došlo k čerpaniu finančných
prostriedkov z rozpočtu.

Uznesenie č. 70/2021:  
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: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
       

K     bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Daniel Dzuro doručil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce Falkušovce na roky 2022, 2023 a 2024 dňa 07.12.2021. Poslancom OZ Falkušovce odborné



stanovisko hlavného kontrolóra predložila p.Gajanová – zapisovateľka obce. 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Falkušovce na roky 2022, 2023 a 2024
bolo spracované na základe predloženého návrhu. Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu obce Falkušovce na roky 2022, 2023 a 2024
je zostavený ako vyrovnaný. Obec predpokladá rovnaké príjmy ako výdavky. Návrh rozpočtu obce
Falkušovce na  rok 2022,  2023 a 2024 bol  zverejnený na  webovom sídle  obce Falkušovce  dňa
22.11.2021.  Hlavný  kontrolór  obce  Falkušovce  vo  svojom  stanovisku  odporúča  poslancom
Obecného  zastupiteľstva  vo  Falkušovciach  schváliť  predložený  návrh  rozpočtu  na  rok  2022  a
následne vziať na vedomie aj návrh rozpočtu na ďalšie dva roky, tedy roky 2023 a 2024. 

Uznesenie č. 71/2021 :  
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 obce Falkušovce k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024.

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
      

K     bodu 8. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2022, 2023 a 2024 - schválenie
Návrh  rozpočtu  obce  Falkušovce  na  roky  2022,  2023  a  2024   bol  poslancom  Obecného
zastupiteľstva vo Falkušovciach doručený 16.11.2021. Poslanci nemali žiadne otázky. 

Uznesenie č. 72/2021 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje  rozpočet obce Falkušovce na rok 2022,
berie na vedomie rozpočet obce Falkušovce na roky 2023 a 2024.

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
      

K     bodu 9. Rôzne a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022
Hlavný kontrolór obce Falkušovce doručil dňa 07.12.2021 na obecný úrad aj návrh plánu kontrolnej
činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  Falkušovce  na  I.polrok  2022.  Kontroly  budú  zamerané  na
zákonnosť,  hospodárnosť a efektívnosť pri  hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. 



Uznesenie č. 73/2021 :  
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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I.polrok 2022.

Hlasovanie:                     za: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 
Džugan, Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0

K     bodu 10. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 74/2019 :  
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: 7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo, 

Džugan, Majerník)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:30 h.

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

                         

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

Miroslav Jaššo                  .........................................                                        

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