
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 18.02.2022 o 18:00   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Blanár Ľuboš

Džugan Milan

Miroslav Jaššo

Ján Jacko

Martin Majerník

Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomní: Anton Koščo 

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 1/2022
7. Návrh Záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021
8. Použitie rezervného fondu v roku 2022 – schválenie
9. Úspora bankových poplatkov – internetbanking, zrušenie majetkového účtu
10. Rôzne:
a) 
b) 
c)
11. Návrh na uznesenie
12. 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. 1/2022 :  
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 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, 
Džugan, Majerník)        

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 1/2022
7. Návrh Záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021
8. Použitie rezervného fondu v roku 2022 – schválenie
9. Úspora bankových poplatkov – internetbanking, zrušenie majetkového účtu
10. Rôzne
a)
b)
c)
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

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

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

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

K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Milan Džugan

Juraj Bodnár

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

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

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

Miroslav Jaššo
Martin Majerník      



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

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

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

Uznesenie č. 2/2022 :  
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 68-75/2021 zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2021. 

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

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

K     bodu  6.   Rozpočtové opatrenie 1/2022
Rozpočtové opatrenie  1/2022 bolo poslancom OZ Falkušovce doručené spolu s pozvánkou dňa
15.02.2022. V rozpočtovom opatrení 1/2022 bola predovšetkým upravená výška podielových dani
za rok 2022  v súlade s východiskovými štatistickými údajmi a podielom obcí na výnose DPFO pre
rok 2022.  Zároveň  bolo  do  rozpočtového opatrenia  1/2022  zapracované aj  použitie  rezervného
fondu na rok 2022 v kapitálových výdavkoch.
V dôsledku enormného nárastu cien za plyn a elektrickú energiu bola navýšená položka 632001 v
Materskej škole, kde sa mesačná platba za spotrebované množstvo plynu zvýšila až 4,25 násobne
oproti roku 2021.
Z toho dôvodu starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o krokoch, ktorými
môžeme dosiahnuť úsporu finančných nákladov za energie. V prvom rade prebiehalo jednanie s
dodávateľom elektrickej energie. V novembri 2021 obec začala jednanie a to z toho dôvodu, že
zmluva  na  dodávku  elektrickej  energie  bola  platná  do  konca  roka  2021.  Po  prvom  jednaní
dodávateľ nemohol nastaviť záväzné ceny pre budúce roky, nakoľko skutočné ceny sú dostupné až
po  výsledkoch  na  burzách  ku  koncu  roka.  Po  ďalších  jednaniach,  keď  ešte  nebola  stanovená
záväzná výška ceny, zmluva na dodávku elektriny bola predĺžená do 28.02.2022, aby obec mala čas
obstarať  energiu  na  ďalšie  obdobie  podľa  cenových  ponúk  oslovených  dodávateľov.  Niektorí
dodávatelia na výzvu nereagovali, z deväť oslovených firiem nám cenovú ponuku poskytlo SPP a.s.
Stredoslovenská energetika, Západoslovenská energetika, Východoslovenská energetika a Magna
s.r.o.,  ktorá  je  súčasným  dodávateľom  elektrickej  energie.  Do  dnešného  dňa  títo  dodávatelia
neuzatvorili zmluvu o dodávke elektrickej energie s obcou z dôvodu zaneprázdnenosti. V prvom
rade uzatvárali zmluvy s odbereteľmi, ktorí ostali bez dodávok energie z dôvodu skrachovaných
firiem. Preto obec dohodla najvýhodnejšie ceny, ako bolo možné so súčasným dodávateľom s tým,
že tieto ceny sú nastavené na obdobie január a február, dokedy neprebehne nové obstarávanie. Aj
napriek urgenciam zo strany obce, sa nepodarilo podpísať zmluvu ani s jedným z uchádzačov. Preto
je obec nútená šetriť na verejnom osvetlení, ktoré bude vypínať v čase  od 23:30 do 04:00. Vyradí z
prevádzky obecný klub, ktorý je závislý na elektrickom vykurovaní a elektrických kuchynských
spotrebičoch. Obec ako aj obyvatelia obce na rôzne akcie môže využívať kultúrny dom, ktorý je  už
k dispozícii po stavebných úpravách. Zo zvýšenými nákladmi musíme rátať aj pri spotrebe plynu. V
materskej škole a na obecnom úrade však nie je možné rátať s vysokou úsporou, nakoľko počas



vykurovacieho obdobia obec musí zabezpečiť takú teplotu v triedach, aby bola možná prevádzka.
Nakoľko sa z dôvodu pandemickej situácie neorganizujú spoločenské akcie, sú v kultúrnom dome
vypnuté plynové spotrebiče, aby nedochádzalo k odberu. S prevádzkou rátame od mesiaca máj, ak
nebude nutné z nejakých vážnych dôvodov zahájiť prevádzku skôr. V máji, po otvorení prevádzky
kultúrneho domu, už nebude nutné vykurovať priestory. To znamená, že na spotrebe plynu sme
ušetrili  počas  celého  zimného  obdobia.  So  súčasným dodávateľom zemného  plynu  máme  ešte
platnú zmluvu, ktorú sa snažíme vypovedať dohodou, a to z dôvodu navýšenia poplatkov zo strany
dodávateľa.  Obec  zistila,  že  na  odbernom mieste  v  kultúrnom dome  nebola  správne  odpísaná
spotreba,  a  preto neakceptovala nastavené zálohové platby na obdobie roku 2022. Po vykonaní
revízie meradla, ktorú nariadil dodávateľ bolo zistené, že naozaj stav plynoméra nebol správny a
preto dodávateľ zemného plynu uznal chybu a na základe výsledkov kontroly v konečnom dôsledku
uznal preplatok obci. Po našej urgencii, aby  mesačný poplatok ostal v takej výške ako v minulom
roku, nakoniec dodávateľ súhlasil. Obec aj naďalej bude trvať na tom, aby došlo k zrušeniu zmluvy
k 30.06.2022, aby mohla obstarať nového dodávateľa na zemný plyn. Akonáhle sa dohodne obec na
ukončení zmluvy so súčasným dodávateľom, začne nové obstarávanie, aby nedošlo k prerušeniu
dodávky zemného plynu. 
 
Uznesenie č. 3/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 1/2022.

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

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

K     bodu  7.   Návrh Záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021
Návrh záverečného účtu obce Falkušovce bol poslancom OZ Falkušovce doručený spolu s 
pozvánkou dňa 15.02.2022. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2021 sa bude prejednávať na 
najbližšom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach. Návrh záverečného účtu 
obce Falkušovce za rok 2021 bol zverejnený na webovom sídle obce dňa 21.02.2022.

Uznesenie č. 4/2022:
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 ohľadom Návrhu Záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021,
konštatuje, že
poslanci obecného zastupiteľstva prevzali od referentky obce v písomnej forme Návrh záverečného 
účtu obce Falkušovce za rok 2021.

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

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



K     bodu 8. Použitie rezervného fondu v roku 2022 - schválenie
Začiatočný stav rezervného fondu k 01.01.2021 predstavoval sumu 31 428,94 €. Prírastky v roku
2021 predstavovali sumu 34 001,66 €. Celkové čerpanie rezervného fondu v roku 2021 bolo vo
výške 53 909,29 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 tak bol 11 521,31 €.
Po zhodnotení hospodárenia obce Falkušovce za rok 2021 a po vylučení nevyčerpaných finančných
prostriedkov zo Štátneho rozpočtu z prebytku, obec navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2021
vo výške 7 002,74 €. Celková suma rezervného fondu tak k 01.01.2022 predstavuje sumu 
18 524,05 €. 
Starosta obce Falkušovce navrhol použitie rezervného fondu na rok 2022 nasledovne:
Rekonštrukcia a modernizácia parkoviska pri Oc.klube 5 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Oc. Klubu 2 524,05 €
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 5 500,00 €
Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne                                                      5 500,00 €
Spolu 18 524,05 €

Uznesenie č. 5/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2022 nasledovne:
Rekonštrukcia a modernizácia parkoviska pri Oc.klube 5 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Oc. Klubu 2 524,05 €
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 5 500,00 €
Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne                                                      5 500,00 €
Spolu 18 524,05 €

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

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

K     bodu 9. Úspora bankových poplatkov – internetbanking, zrušenie majetkového účtu
Na  majetkovom  účte  obce  Falkušovce  boli  vedené  cenné  papiere  –  akcie  spoločnosti
Východoslovenskej vodárenskej a.s. Dňa 04.02.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie akcionárov
s vedením spoločnosti VVS a.s.. Toto stretnutie sa uskutočnilo z dôvodu výmazu zaknihovaných
akcií  Spoločnosti  z  účtov  vedených  v  centrálnom  depozitári  a  z  účtov  vedených  u  členov
centrálneho  depozitára,  čím  vzniká  majiteľom  týchto  akcii  právo  na  to,  aby  im  Spoločnosť
odovzdala ich akcie v listinnej podobe.  Zároveň sa uskutočnilo prevzatie listinných hromadných
akcií v riadnom termíne. To je dôvod zrušenia majetkového účtu, za ktorý musela obec Falkušovce
platiť banke za vedenie tohto účtu nemalé finančné prostriedky. Na tomto stretnuti boli starostovia
obcí  (akcionári)  informovaní  o  nákupe  a  predaji  akcii.  Starosta  obce  Falkušovce  informoval
poslancov OZ, že predaj  týchto akcii  musí  schváliť  obecné zastupiteľstvo,  akcie  nemôže kúpiť
fyzická  osoba  a  akcie  sa  môžu  predávať  a  nakupovať  len  medzi  existujúcimi  akcionármi
spoločnosti. Obec Falkušovce neplánuje tieto akcie predávať.
Vzhľadom na to, že banky neustále zvyšujú poplatky za prevody, za zasielanie bankových výpisov,
za  vedenie  účtov,  obec  Falkušovce  sa  preto  rozhodla  prejsť  na  internetbanking,  čím  ušetrí
každoročne navyšované poplatky za operácie v banke. 



Uznesenie č. 6/2022
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  úspore  bankových  poplatkov  zrušením  majetkového  účtu  obce  Falkušovce  a
prechodom na internetbanking.

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

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

K     bodu 11. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 7/2022 :  
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 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, 

Džugan, Majerník)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Koščo)                 

K bodu  12. 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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