Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 29.04.2022 o 18:30
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Blanár Ľuboš
Džugan Milan
Miroslav Jaššo
Ján Jacko
Martin Majerník
Anton Koščo
Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2021
8. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2021 - schválenie
9. Rozpočtové opatrenie 2/2022
10. Výročná správa obce Falkušovce za rok 2021
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2021 – starosta
obce
12. Cenové ponuky – stavebné úpravy prístupovej cesty k Oc. klubu
13. Oplotenie cintorín
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 sedem a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 8/2022 :
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 s doplnením v bode 14. Rôzne a) Verejné obstarávania energií
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

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
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2021
8. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2021 – schválenie
9. Rozpočtové opatrenie 1/2022
10. Výročná správa obce Falkušovce za rok 2021
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2021 – starosta obce
12. Cenové ponuky – stavebné úpravy prístupovej cesty k Oc. klubu
13. Oplotenie cintorín
14. Rôzne
a) Verejné obstarávania energií
b)
c)
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:
Ing. Gajanová Zuzana
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia:
Milan Džugan
Miroslav Jaššo
Hlasovanie:

za:
proti :

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

K bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Ján Jacko
Anton Koščo
Juraj Bodnár
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 9/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje že,
uznesenia 1-7/2022 zo zasadnutia OZ zo dňa 18.02.2022 boli splnené.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 6. Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce
Hlavný kontrolór obce predložil 20.04.2022 správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Kontrolná
činnosť bola v roku 2021 vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý vychádzal z
ustanovení zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov. Hlavnou úlohou bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonnosti,
hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom
obce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.v.z.n.z. a novely zákona č. 258/2009 Z.z.
Hlavný kontrolór vo svojej správe konštatuje, že obec vynakladá finančné prostriedky hospodárne,
efektívne a účelne.
Predmetom kontroly v mesiaci január 2022 bola kontrola príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov a výpisov bankových účtov za IV. Štvrťrok 2021. Kontrola bola zameraná
na kontrolu základných finančných kontrol podľa zákona č. 357/2015. Pri kontrole neboli zistené
závažné nedostatky. Havný kontrolór aj naďalej odporúča venovať pozornosť vakonávaniu
základných finančných kontrol na dokladoch obce tak, ako to ukladá uvedný zákon.
Predmetom ďalšej kontroly, v mesiaci marec bola kontrola zameraná na kontrolu náležitosti faktúr
za IV. Štvrťrok 2021. Kontrolovaná bola kniha došlých faktúr, došlé faktúry a úhrady faktúr z
bankových účtov. Hlavný kontrolór skonštatoval, že aj keď v niektorých prípadoch došlo k
prekročeniu lehôt na úhradu faktúr, nedošlo k penalizácií.
Predmetom kontroly v mesiaci apríl bola kontrola plnenia rozpočtu obce Falkušovce za I.štvťrok
2022. Na kontrolu bol predložený finančný rozpočet na rok 2022 a čerpanie rozpočtu k 30.04.2022.
Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky. Hlavný kontrolór obce aj naďalej odporúča, aby
skôr ako dôjde k čerpaniu finančných prostriedkov, na ktoré nebol rozpočet schválený, najprv bola

vykonaná kontrola čerpania a následne poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu.
Uznesenie č. 10/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok
2021
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Daniel Dzuro predložil poslancom Obecného zastupiteľstva
vo Falkušovciach svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2021. V zmysle
§ 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021
výrokom:
,,celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad"
Uznesenie č. 11/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k Záverečnému účtu obce Falkušovce za rok 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 8. Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2021 - schválenie
Návrh záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021 bol poslancom Obecného zastupiteľstva vo
Falkušovciach doručený dňa 18.02.2022 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Návrh
záverečného účtu obce Falkušovce za rok 2021 bol zároveň zverejnený na úradnej tabuli obce, na
úradnej elektronickej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 21.02.2022.
Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2021 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou dňa
25.04.2022.
Uznesenie č. 12/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Záverečný účet obce Falkušovce za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 bolo poslancom OZ Falkušovce doručené spolu s pozvánkou dňa
25.04.2022. Rozpočtové opatrenie 2/2022 bolo zamerané na úpravu rozpočtu predovšetkým z
dôvodu prijatia dotácie z Regionálneho úradu školskej správy. Starosta obce poukázal na zvýšenie
členských poplatkov za členov DHZ Falkušovce. Navrhol, aby bola členská základňa DHZ
vytvorená s členov výboru a členov, ktorí majú absolvovanú základnú prípravu členov hasičských
jednotiek. Ostatní dobrovoľní hasiči by boli len čestní členovia DHZ Falklušovce.
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 2/2022
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 10. Výročná správa obce Falkušovce za rok 2021
Výročná správa obce Falkušovce za rok 2021 bola poslancom predložená dňa 29.04.2022 na
riadnom zasadaní OZ Falkušovce. Poslanci OZ Falkušovce nemali ohľadom Výročnej správy obce
Falkušovce za rok 2021 žiadne výhrady.
Uznesenie č. 14/2022
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
Výročnú správu obce Falkušovce za rok 2021
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2021 –
starosta obce
Starosta obce Falkušovce doručil obecnému úradu dňa 25.03.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2021. Dňa 29.04.2022 predložil oznámenie

komisii podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov obsahovalo všetky náležitosti.
Uznesenie č. 15/2022
komisia podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
konštatuje že,
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a mejtkových pomerov za kalendárny rok 2021 bolo
predložené v termíne, obsahuje všetky náležitosti a neboli zistené žiadne nedostatky,
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 12. Cenové ponuky – stavebné úpravy prístupovej cesty k Oc. klubu
Obec Falkušovce plánuje v roku 2022 úpravú priestranstva a parkoviska pred obecným klubom a
predajňou COOP Jednoty. Starosta obce ešte v minulom roku 2021 oslovil predsedníčku COOP
Jednoty v Michalovciach a informoval ju o zámeroch obce Falkušovce. Zároveň sme sa
informovali, či by bola COOP Jednota ochotná taktiež investovať do tejto úpravy, nakoľko je to
prístupová cesta aj k predajni. Predsedníčka COOP Jednoty bola otvorená tejto investícií, taktiež
prisľubila spolufinancovanie. V roku 2022 došlo k výraznému zvýšeniu cien stavebných materiálov.
Preto starosta obce dal vypracovať rozpočet na stavebné úpravy prístupovej cesty k obecnému
klubu vo Falkušovciach. Na základe tohto rozpočtu celkové náklady na realizáciu týchto
stavebných úprav boli vo výške 13 985,40 Eur. Zároveň obec rozoslala výzvy na predkladanie
cenových ponúk.
Obci Falkušovce boli doručené cenové ponuky od troch spoločností:
1. NAJ – STAV s.r.o. - 13 596,60 Eur
2. RUPE s.r.o. - 14 192,10 Eur
3. Silas s.r.o. - 14 960,04 Eur
Najvýhodnejšou ponukou bola ponuka od spoločnosti NAJ – STAV s.r.o.
Poslanci OZ Falkušovce zobrali na vedomie informáciu o cenových ponukách realizácie stavebných
úprav prístupovej cesty k obecnému klubu a odporučili starostovi obce začať jednanie s vedením
COOP Jednoty o spolufinancovaní tohto projektu.
Uznesenie č. 16/2022
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
informáciu o cenových ponukách na realizáciu stavebných úprav prístupovej cesty k obecnému
klubu,
odporúča
začať jednanie s COOP Jednotou o spolufinancovaní stavebných úprav prístupovej cesty k
obecnému klubu a predajni COOP Jednoty.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 13. Oplotenie cintorín
Starosta obce zisťoval ceny materiálov potrebných na realizáciu oplotenia cintorína. O týchto
zisteniach informoval poslancov. Jedno hotové pole plotu je v cene cca 70,00 €. Celková cena
realizácie plotu ( základový múrik, jokel a hotové poľa plotu) by bola približne 5000,00 €, ak by
sme to realizovami svojpomocne. Pán Juraj Bodnár navrhol zistiť cenu pozinkováneho jokla na
stĺpiky oplotenia.
Starosta obce reagoval na to tým, že sa pokusí zistiť cenu pozinkovaného jokla, len je otázne či
hrúbka stein pozinkovaného jokla bude taká ako pri surovom jokli. Je potrebné zvážiť, či
pozinkovaný jokel by nenavýšil cenu oplotenia, pričom kvalitu stĺpikov môžeme dosiahnuť aj
kvalitným náterom. Ďalej v prípade pozinkovaných stĺpikov bude potrebné ošetriť plochy stĺpika
pri navarovaní jednotlivých dielcov.
Uznesenie č. 17/2022
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 ohľadom realizovania oplotenia cintorína.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 14. Rôzne a) Verejné obstarávania energií
Obci Falkušovce končí zmluva o združenej dodávke zemného plynu so súčasným dodávateľom k
30.06.2022. V súčasnosti spoločnosti, ktoré sú držiteľmi povolenia na podnikanie v energetike
podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike nechcú uzatvárať nové zmluvy s novými odberateľmi a
nezapájajú sa do verejných obstarávaní. Obec rozoslala výzvy na predloženie cenových ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou). Ako už bolo spomínané aj v médiach, niektoré obce a mestá už
niekoľkokrát realizovali verejné obstarávania a nikto sa do výzvy na predkladanie cenových ponúk
nezapojil. V prípade, že sa do tejto výzvy nezapoja žiadne spoločnosti, obec vyhlási ďalšiu výzvu.
V prípade, že aj táto bude neúspešná pokusí sa o osobné jednanie s niektorým z dodávateľov. Je
však otázne, či neporušíme zákon o verejnom obstarávaní, ak obec uzatvorí zmluvu priamym
zadaním zákazky. Podľa informácií z médii a vyjadrení ZMOS-u mestám a obciam z dôvodu
neúspešných verejných obstarávaní na energie hrozí aj pozastavenie prevádzok v materských
školách, základných školách a iných zariadení vo vlastníctve obcí a miest, ak sa nezmení
energetická politika na trhu.
Uznesenie č. 18/2022
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
informáciu ohľadom problémov s verejeným obstarávaním energií.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 15. Návrh na uznesenie
Pán Anton Koščo predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 19/2022 :
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:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko,
Džugan, Majerník, Koščo)
0
0
0

K bodu 16. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:30 h.
Zapísala:Ing. Gajanová Zuzana

….......................................

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Milan Džugan

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

Miroslav Jaššo

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

