
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 09.09.2022 o 19:00   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Džugan Milan

Ján Jacko

Anton Koščo

Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomní: Miroslav Jaššo

Martin Majerník 

Ľuboš Blanár      

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 5/2022
7. Úcta k starším - október
8. Informácia – obecný klub, cintorín
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 päť a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 30/2022 :  
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 9 Rôzne 
a) Poplatky za TKO – úľavy
b) Vybavenie KD

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)            

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 5/2022 
7. Úcta k starším – október
8. Informácia – obecný klub, cintorín
9. Rôzne
a) Poplatky za TKO - úľavy
b) Vybavenie KD
c)
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)                       
  
K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Ján Jacko

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)                       

K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Juraj Bodnár

Anton Koščo
Milan Džugan  



Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)                       

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

Uznesenie č. 31/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje že,
uznesenia 20-29/2022 zo zasadnutia OZ zo dňa 08.07.2022 boli splnené.

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)    

            

K     bodu 6. Rozpočtové opatrenie 5/2022
Rozpočtové opatrenie  5/2022 bolo poslancom OZ Falkušovce doručené spolu s pozvánkou dňa
06.09.2022. Poslanci boli oboznámení s jednotlivými položkami rozpočtového opatrenia. Starosta
obce ich informoval aj o presunutí finančných prostriedkov v kapitálových výdavkoch z kultúrneho
domu na obecný klub. Keďže sa práce na kultúrnom dome ukončili a obec už neplánuje v tomto
roku realizovať stavebné úpravy na budove, finančné prostriedky boli presunuté na obecný klub. V
tomto  roku  obec  plánuje  upraviť  fasádu  na  budove  obecného  klubu  a  upraviť  parkovisko  a
príjazdovú cestu k obecnému klubu. Preto bolo nutné urobiť rozpočtové opatrenie. 

Uznesenie č. 32/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 5/2022.

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)    

K     bodu 7.Úcta k starším - október
Keďže obec už tri roky neorganizovala kultúrno-spoločenské ani športové podujatie, v dôsledku
mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID 19, starosta obce navrhol zorganizovať
kultúrne posedenie – úctu k starším.  Poslanci  OZ súhlasili  a schválili  termín konania akcie  na
23.10.2022.



Uznesenie č. 33/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
zorganizovanie kultúrnej akcie – úcty k starším,
schvaľuje
termín konania na 23.10.2022.

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)     

K     bodu 8. Informácia – obecný klub, cintorín
Starosta obce informoval poslancov o stavebných úpravach na budove obecného klubu. Do konca
budúceho  týždňa  bude  dokončená  fasáda  obecného  klubu.  V  druhej  polovici  septembra  je
naplánované asfaltovanie príjazdovej cesty k obecnému klubu. 
Zároveň  informoval  poslancov OZ o  rekonštrukcii  oplotenia  a  úprave  parkoviska  pri  obecnom
cintoríne.  Materiál  –  plotové  poľa  sú  dovezené,  stĺpiky  sú  pripravené.  Obec  čaká  na  dodávku
tvarníc. Predpokladaný termín realizácie rekonštrukcie je naplánovaný koncom septembra.

Uznesenie č. 34/2022
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  rekonštrukcie  budovy  obecného  klubu  a  rekonštrucie  oplotenia  a  úprave
parkoviska pri obecnom cintoríne.

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)    
          
K     bodu 9. Rôzne a) Poplatky  za TKO - úľavy
Starosta obce navrhol pre aktívnych hasičov úľavy na poplatkoch za tuhý komunálny odpad ako
formu  motivácie.  Poslanci  diskutovali  o  podmienkach  poskytnutia  takejto  úľavy.  Poslanci  OZ
Falkušovce sa zhodli na návrhu úľavy pre štyri osoby žijúce v spoločnej domácnosti s aktívnym
hasičom.  Hlavnou pomienkou bude účasť  dobrovoľného hasiča  na  zásahoch pri  zneškodňovaní
požiarov alebo odstraňovaní škôd počas prípadných kalamít v predchádzajúcom roku. Podrobné
znenie a podmienky sa zapracujú do pripravovaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Falkušovce na rok 2023.

Uznesenie č. 35/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.



schvaľuje
pre  aktívnych  hasičov  úľavu  na  poplatkoch  za  tuhý  komunálny  odpad,  podrobné  znenie  a
podmienky budú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení na rok 2023.

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)    
           
K     bodu 9. Rôzne b) Vybavenie KD
Pán  Jacko  Ján  upozornil  na  nedostatky  vybavenia  kultúrneho  domu.  Informoval  poslancov,  že
nefunguje kombinovaný sporák na ktorom je nefunkčná rúra a v chladničkách veľmi kondenzuje
voda  a  preto  nie  sú  vhodné  na  uloženie  zákuskov.  Starosta  obce  vysvetlil  poslancom  postup
prenájmu  kultúrneho  domu  pri  preberení  a  odovzdávaní.  Obec  pri  prenájme  kultúrneho  domu
oboznamuje prenajímateľov o stave a vybavení kultúrneho domu. Upozorňuje prenajímateľov, že
kultúrny  dom  nie  je  vybavený  chladiarenskym  boxom.  Kuchyňa  kultúrneho  domu  sa  začala
používať  len  nedávno  po  vykonanej  rekonštrukcii.  Z  toho  dôvodu  obec  žiada  každého
prenajímateľa o informáciu, či bolo všetko v poriadku. V prípade, ak vznikli nejaké nedostatky, aby
nás okamžite informovali. K dnešnému dňu sa každý organizátor a prenajímateľ vyjadril, že všetko
bolo v poriadku. Z toho dôvodu sme nemohli vedieť o nedostatkoch, na ktoré nás teraz upozornil
pán Jacko. Preto tvrdím, že ak pán Jacko ako zástupca starostu obce vedel o týchto nedostatkoch
hneď po  akciách,  mal  starostu  obce  o  týchto  nedostatkoch  okamžite  informovať.  Pán  Džugan
poznamenal,  že  chladničky  na  zákusky  by  ani  nemali  byť  umiestnené  v  kuchyni,  nakoľko  sa
chladničky v kuchyni neustále otvárajú a zatvárajú. Pri otváraní chladničiek dochádza k ohrievaniu
priestorov chladničiek a tým pádom vzniká kondenzát vo forme vody, ktorá sa sústreďuje na dne
chladničky. Poslanci hľadali možnosti,  kde v kultúrnom dome umiestniť chladničky na zákusky.
Boli návrhy umiestniť ich pod javisko alebo do šatne. Starosta obce upozornil poslancov, že šatňa
sa využíva hlavne v zimnom období a preto tám nemôže byť umiestnená chladnička. V prípade
vkladania a vyberania produktov do a z chladničky, môže dôjsť k znečisteniu odevov účastníkov
akcie. Pod javiskom sú umiestnené ďalšie chladničky, ale z minulých rokov máme skúsenosti, že v
prípade   zvýšenia  hladiny  podzemných  vôd,  dochádza  k  presakávaniu  podlahy  pod  javiskom,
niekedy aj do výšky 20 cm. Je možné pod javisko umiestniť aj ďalšie chladničky, ale tie musia byť
uložené  na  nejakých  podstavcoch.  Je  pravda,  že  posledné  roky  sú  suché  a  nedochádza  už  k
presakávaniu podlahy, ale nie je vylúčené, že sa tak nemôže stať. Na záver nemôžem súhlasiť s
tvrdením pána Jacka, že nie je dostatočne vybavená kuchyňa kultúrneho domu. Sú tam funkčné
nové sporáky, umývacie drezy, elektrické bojlery na ohrev vody, varná plynová stolička, pracovné
stoly a tri elektrické rúry na pečenie. Prikláňam sa k vyjadreniu pána Džugana, ktorý hovorí, že
chladničky  by  mali  byť  uložené  v  samostatnej  miestnosti  a  nie  v  kuchyni,  ale  v  priestoroch
kultúrneho domu sa nenachádzajú ďalšie miestnosti, kde by kuchárka mohla mať svoju príručnú
chladničku. Čo sa týka mikrovlnných rúr, kávovarov a rýchlovarných konvíc, tie nepovažujem za
vybavenie kuchyne, lebo tieto neponúkame prenajímateľom kultúrneho domu. Ak si organizátor
akcie  objedná  cateringovú  spoločnosť,  tieto  zariadenia  si  má  zabezpečiť  táto  spoločnosť.  Na
základe  týchto  skúseností  zodpovedný  pracovník  za  prenájom  kultúrneho  domu  vždy  pred
preberaním a odovzdávaním kultúrneho domu za účasti nájomcu vyskúša všetky zariadenia, ktoré
sú súčasťou kuchyne. V prípade, že vznikne porucha pri bežnom používaní zariadenia, po prevzatí
kultúrneho domu môžeme vykonať opravu zariadenia, prípadne zakúpiť nové zariadenie. 

Uznesenie č. 36/2022
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 vybavení kultúrneho domu
odporúča
skontrolovať zariadenia v kuchyni kultúrneho domu a prípadné závady odstrániť.

Hlasovanie:                     za: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)

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

Uznesenie č. 37/2022 :  
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: 4 (Bodnár, Jacko, 
                 Džugan, Koščo)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 3 (Jaššo, Majerník, Blanár)    

K bodu  11. 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: 

Ján Jacko                  .........................................                                        
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