
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 14.10.2022 o 18:30   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Džugan Milan

Ján Jacko

Anton Koščo

Miroslav Jaššo

Ľuboš Blanár

Martin Majerník

Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

Neprítomný:  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 6/2022
7. Správa nezávislého audítora za rok 2021
8. Príkaz na inventarizáciu 1/2022
9. Úcta k starším - 23. október 2022
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 sedem a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 38/2022 :  
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 10. Rôzne 
a) Fúra - odpady
b) Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce 
c) Magna energia a.s. – dodávka elektrickej energie
d) Prenos telefonného mobilného čísla 0908 99 40 18

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

                                         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. Rozpočtové opatrenie 6/2022 
7. Správa nezávislého audítora za rok 2021
8. Príkaz na inventarizáciu 1/2022
9. Úcta k starším – 23. október 2022
10. Rôzne
a) Fúra - odpady
b) Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce
c) Magna energia a.s. – dodávka elektrickej energie
d) Prenos telefonného mobilného čísla 0908 99 40 18
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

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

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

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0                                 
  
K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Anton Koščo

Ľuboš Blanár

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

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



K     bodu 4. Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Martin Majerník

Miroslav Jaššo
Milan Džugan  

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

                                         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. 39/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje že,
uznesenia 30-37/2022 zo zasadnutia OZ zo dňa 09.09.2022 boli splnené.

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

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

K     bodu 6. Rozpočtové opatrenie 6/2022
Rozpočtové opatrenie  6/2022 bolo poslancom OZ Falkušovce doručené spolu s pozvánkou dňa
10.10.2022. Poslanci boli oboznámení s jednotlivými položkami rozpočtového opatrenia. V tomto
rozpočtovom opatrení bola rozpočtovaná aj časť výdavkov na spojené voľby, ktoré sa uskutočnia
dňa 29.10.2022. Zároveň bolo potrebné navýšiť finančné prostriedky v položke 632001 v materskej
škole na dodávky plynu a v položke 633011 na potraviny v školskej jedálni. Poslanci nemali žiadne
otázky k rozpočtovému opatreniu 6/2022. 

Uznesenie č. 40/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 6/2022.

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

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

K     bodu 7. Správa nezávislého audítora za rok 2021
Ing.  Slávka  Molčanyiová,  PhD.  uskutočnila  audit  účtovnej  závierky  Obce  Falkušovce,  ktorá
obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31. decembru 2021. Podľa názoru audítora,



priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Falkušovce k
31.decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa  k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ mali možnosť do
Audítorskej správy nahliadnúť počas zasadania OZ. 

Uznesenie č. 41/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

beria na vedomie
audítorskú  správu  o  audite  účtovníctva  a  účtovnej  závierky  za  účtovné  obdobie  2021  obce
Falkušovce.

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

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

K     bodu 8. Príkaz na inventarizáciu  1/2022
Starosta obce vydal Príkaz na inventarizáciu dlhodobého hmotného a ostatného drobného majetku
č.  1/2022,  ktorá  sa  uskutoční  v  období  od  01.11.2022  –  25.11.2022.  Komisiu  na  vykonanie
inventarizácie  určil  starosta  na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  dňa  14.10.2022.  Komisia
pozostáva zo všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Falkušovce. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie majetku bez pripomienok.

Uznesenie č. 42/2022
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
príkaz na vykonanie inventarizácie majetku bez pripomienok.

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

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0         
          
K     bodu 9. Úcta k starším – 23. október 2022
Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ  Falkušovce  o  organizovaní  kultúrnospoločenského
posedenia pri príležitosti Úcty k starším. Kultúrny program zabezpečí Súkromná odborná stredná
škola z Košíc. Pre jubilantov obec Falkušovce kúpi dary v podobe osušky a tašky s logom obce. Na
večeru  bude  podávaný  guláš,  biele  víno  a  minerálna  voda.  Obec  osloví  Pekáreň  Ondo  a  p.
Gulyásovú na sponzorovanie tejto akcie vo forme chleba a závinov. 

Uznesenie č. 43/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.



schvaľuje
organizovanie kultúrnospoločenského posedenia pri príležitosti Úcty k starším, ktoré sa uskutoční
23.10.2022 v kultúrnom dome, tak ako je uvedené v zápisnici.

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

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0          
           
K     bodu 10. Rôzne a) Fúra – odpady
Obci  Falkušovce  bol  dňa  10.10.2022  doručený  list  od  spoločnosti  Fúra  s.r.o..  V  tomto  liste
poukazujú na neustále zhoršujúcu situáciu na trhu s energiami a rekordnú mieru inflácie. Vzhľadom
na  tieto  skutočnosti  nás  informujú,  že  s  účinnosťou  od  01.01.2023  sa  navýšia  ceny za  vývoz
odpadu.  Presnú  výšku  jednotkových  cien  v  dôsledku  uvedenej  nestability  na  trhu  a  nejasnej
legislatívy zatiaľ nie je možné určiť. Avšak s ohľadom na blížiacu prípravu VZN o odpadoch a
tvorbu rozpočtov pre nasledujúce obdobie považujú za dôležité nás o tejto skutočnosti v predstihu
informovať. V priebehu novembra nám budú zasielané návrhy dodatkov k zmluvám, ktoré budú už
obsahovať konkrétne cenové podmienky. 

Uznesenie č. 44/2022
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 od spoločnosti Fúra s.r.o., ohľadom navyšovania cien za vývoz odpadov od 01.01.2023.

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

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

K     bodu 10. Rôzne b) Správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce
Hlavný kontrolór obce Falkušovce doručil na obecný úrad správy o výsledku základnej finančnej
kontroly za mesiac jún a júl. Predmetom kontrol boli príjmové a pokladničné doklady a výpisy z
bankových účtov. 
V  mesiaci  jún  prebiehala  kontrola  vykonávania  základných  finančných  kontrol  na  uvedených
dokladov podľa zákona 357/2015 za I.štvrťrok 2022.
V  mesiaci  júl  prebiehala  kontrola  vykonávania  základných  finančných  kontrol  na  uvedených
dokladov podľa zákona 357/2015 za II.štvrťrok 2022.
Pri  kontrole  neboli  zistené  závažné  nedostatky.  Doklady  sú  prehľadne  uložené  a  podpísané
účtovníčkou obce. Na kontrolovaných dokladoch je starostom obce a určenou osobou vykonávaná
finančná kontrola finančných operácií ako ukladá zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite. 

Uznesenie č. 45/2022
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
správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly.



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

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

K     bodu 10. Rôzne c) Magna energia a.s. - dodávka elektrickej energie
Starosta obce informoval poslancov OZ Falkušovce, že zmluva na dodávku elektrickej energie pre
jednotlivé  odberné  miesta  končí  k  31.12.2022.  Starosta  obce  sa  skontaktoval  so  zástupcom
spoločnosti  Magna  energia  a.s.,  ktorá  je  súčasným  dodávateľom  elektrickej  energie  pre  obec
Falkušovce a informoval sa o ďalšom postupe. Zástupca spoločnosti nás informoval, že v dôsledku
nestabilnej situácie na trhu, môže dať spoločnosť cenovú ponuku, ktorá platí 24 hodín. Odporučil
nám kontaktovať spoločnosť v druhej polovičke novembra.
Obec Falkušovce má zabezpečenú dodávku plynu do konca roka 2023.

Uznesenie č. 46/2022
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 zabezpečenia dodávky elektrickej energie a plynu do obecných budov.

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

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

K     bodu 10. Rôzne d) Prenos telefonného mobilného čísla 0908 99 40 18
Starosta obce v tomto bode požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby mu schválili prenos
vyššie uvedeného telefonného čísla evidovaného na obec na jeho rodné číslo. Toto telefonné číslo
využíva viac ako 20 rokov a v ďalšom volebnom období už nekandiduje. Obec má evidované ďalšie
telefonné číslo, ktoré môže využívať nový starosta/starostka, ktorý bude zvolený v nasledujúcich
voľbách.

Uznesenie č. 47/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
prenos telefonného mobilného čísla 0908 99 40 18 na rodné číslo Michala Bodnára – starostu obce. 

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

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



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

Uznesenie č. 48/2022 :  
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: 7 (Bodnár, Jacko, Džugan, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Blanár )        

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

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: 

Anton Koščo                  .........................................          

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