Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce,
konaného dňa 08.07.2022 o 19:00
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Michal Bodnár, starosta obce
Poslanci :
Juraj Bodnár
Ľuboš Blanár
Džugan Milan
Miroslav Jaššo
Ján Jacko
Martin Majerník
Anton Koščo
Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce
Neprítomný:

Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadania
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falklušovce na II.polrok 2022
Žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR
Rozpočtové opatrenie 3/2022
Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie
2022-2026
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026
11. Rôzne:
a)
b)
c)
12. Návrh na uznesenie
13. 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. 20/2022 :
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 11 Rôzne
a) Informácia o výstavbe na miestnom cintoríne a parkovisku pri obecnom klube
b) Poplatky za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na II. polrok 2022
7. Žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR
8. Rozpočtové opatrenie 3/2022
9. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné
obdobie 2022-2026
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026
11. Rôzne
a) Informácia o výstavbe na miestnom cintoríne a parkovisku pri obecnom klube.
b) Poplatky za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu
c)
12. Návrh na uznesenie
13. 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:
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 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Martin Majerník
Miroslav Jaššo
Milan Džugan
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. 21/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje že,
uznesenia 8-19/2022 zo zasadnutia OZ zo dňa 29.04.2022 boli splnené.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na II.polrok
2022
Hlavný kontrolór obce doručil dňa 02.06.2022 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Falkušovce na II.polrok 2022. Kontroly budú zamerané na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť
a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s
majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Ďalej kontrola príjmov a výdavkov a
finančných operácií obce, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
kontrola plnenia ďalších úloh obce.
Uznesenie č. 22/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na II.polrok 2022.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 7. Žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR
Dňa 06.05.2022 bola obci Falkušovce doručená informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť
o poskytnutie pomoci DPO SR. DPO SR prichádza s prosbou o pomoc a žiada o finančnú podporu
zo strany obce napríklad 10 centov na 1 obyvateľa obce. Nakoľko si uvedomuje aj zložitú finančnú
situáciu v obciach a mestách môže obec prispieť aj inou sumou, podľa svojich finančných možností
rozpočtu obce. Prebiehala diskusia. Väčšina poslancov OZ bola proti poskytnutiu pomoci DPO SR
a to z toho dôvodu, že obec prispieva vlastnému dobrovoľnému hasičskému zboru, platí poplatok
okresnému riaditeľstvu DPO a po zvýšení nákladov za odobraté energie musela obmedziť výdavky,
ktoré sú na podporu rôznych kultúrnych a športových aktivít.
Uznesenie č. 23/2022 o poskytnutí finančnej pomoci DPO SR
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. hlasovalo nasledovne
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

neschvaľuje
poskytnutie finančnej pomoci DPO SR z dôvodov uvedených v zápisnici.
K bodu 8. Rozpočtové opatrenie 3/2022
Rozpočtové opatrenie 3/2022 bolo poslancom OZ Falkušovce doručené spolu s pozvánkou dňa
06.07.2022. Dôvodom rozpočtového opatrenia bola potreba navýšenia finančných prostriedkov
vyčlenených na úhradu nákladov za plyn a elektrickú energiu. Zároveň nás hlavný kontrolór
upozornil na vytvorenie položky na odchodné pre zamestnanca odchádzajúceho do dôchodku z
materskej školy a odstupné starostu obce.
Uznesenie č. 24/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 3/2022.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 9. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné
obdobie 2022-2026
Na základe rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo dňa 08.06.2022 o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov je potrebné do
20.07.2022 určiť volebné obvody pre voľby poslancov do obecných zastupitelstiev a počet
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich na volebné obdobie 2022-2026.

Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Falkušovce na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,
ktoré budú vykonané dňa 29. októbra 2022 volebné obvody a počet poslancov obecného
zastupiteľstva v nich takto:
volebný obvod č. 1 - počet poslancov: 7
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o
obecnom zriadení“) je obecné zastupiteľstvo povinné určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce.
Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Falkušovce
určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Falkušovce na plný úväzok.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 11. Rôzne a) Informácia o výstavbe na miestnom cintoríne a parkovisku pri obecnom
klube
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov o výstavbe na miestnom cintoríne a parkovisku pri
obecnom klube. S výstavbou na miestnom cintoríne sa začne v druhej polovici júla. Výstavba bude
zameraná na rekonštrukciu oplatenia na miestnom cintoríne a zväčšenie parkoviska posunutím
oplatenia. Zároveň je potrebné urobiť aj základ na náhrobné kamene.
Zároveň informoval poslancov OZ Falkušovce aj o rekonštrukcii a úprave parkoviska pred
obecným klubom. Na tejto rekonštrukcii by sa mala podieľať aj COOP Jednota. Jednania s vedením
COOP Jednoty prebiehajú.
Uznesenie č. 27/2022
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 výstavbe na miestnom cintoríne a parkovisku pri obecnom klube.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 11. Rôzne b) Poplatky za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov o poplatkoch za prenájom kultúrneho domu a
obecného klubu. V susedných obciach majú poplatky za prenájom kultúrneho domu až trojnásobne
vyššie. Výška poplatkov za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu je v súčasnosti 50,00 € za
akciu + energie. Nakoľko obec musí po každej väčšej akcii zabezpečiť aj vývoz žumpy, čo
predstavuje cca 80,00 € za jeden vývoz, starosta navrhol zvýšenie poplatkov za prenájom na 150,00
€ za kultúrny dom za väčšiu akciu ako napr. svadba a 50,00 € za obecný klub. Pán Bodnár Juraj
navrhol aj rozlíšiť či ide o vykurovacie obdobie alebo letné obdobie. Pán Džugan navrhol, aby sa
poplatky do konca tohto roka 2022 nemenili. Poslanci OZ navrhli, aby sa prepočítali ceny za
energie podľa faktúr a upravil sa na základe toho cenník za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zachovanie súčasného cenníka za prenájom kultúrneho domu a obecného klubu,
schvaľuje
prepočítanie cien za elektrickú energiu a plyn podľa faktúr a na základe toho upravenie cenníka za
spotrebovanú elektrickú energiu a plyn pri prenájme kultúrneho domu.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 29/2022 :
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 13. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 h.
Zapísala:Ing. Gajanová Zuzana

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

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Anton Koščo

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

Juraj Bodnár

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

