
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 18.11.2022 o 18:00   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár, starosta obce

Poslanci : 

Juraj Bodnár

Ján Jacko

Anton Koščo

Miroslav Jaššo

Martin Majerník

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. Obce

    Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

    Ing. Silvia Jaššová

Neprítomní: Ľuboš Blanár

Milan Džugan      

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 7/2022
7. Návrh VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatkuza komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
8. Návrh VZN 2/2022 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v 

materkej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
9. Návrh rozpočtu na rokx 2023, 2024, 2025
10. Odmeny poslancov
11. Rôzne:
a)  Organizovanie kultúrnospoločenských akcií: December – Vatra

 Január - Ples
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 päť a  OZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 49/2022 :  
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 
b) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 a správy hlavného 
kontrolóra obce Falkušovce 
c) Súpis majetku

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 7/2022 
7. Návrh VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady na území obce Falkušovce
8. Návrh VZN 2/2022 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej 
škole a na čiastnočnú úhradu nákladov  a podmienok úhrady v školskej jedálni
9. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025
10. Odmeny poslancov
11. Rôzne
a) Organizovanie kultúrnospoločenských akcií: December 2022 – Vatra

      Január 2023 – Obecný ples
b) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 a správy hlavného 
kontrolóra obce Falkušovce
c) Súpis majetku
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
                



K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Ján Jacko

Anton Koščo

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
                                 

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

Miroslav Jaššo
Juraj Bodnár  

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
                
K     bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 50/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje že,
uznesenia 38-48/2022 zo zasadnutia OZ zo dňa 14.10.2022 boli splnené.
berie na vedomie, že
starosta obce nepodpísal návrh uznesenia č. 42/2022, nakoľko inventarizáciu majetku a záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov vykoná novozvolené zastupiteľstvo v decembri 2022 – Január 2023.
Starosta obce pripraví súpis majetku podľa skutočného stavu v účtovníctve.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)

K     bodu 6. Rozpočtové opatrenie 7/2022
Rozpočtové opatrenie 7/2022 bolo poslancom OZ Falkušovce doručené spolu s  pozvánkou dňa
14.11.2022. Poslanci boli oboznámení s jednotlivými položkami rozpočtového opatrenia. V tomto
rozpočtovom  opatrení  bola  rozpočtovaná  aj  druhá  časť  výdavkov  na  spojené  voľby,  ktoré  sa
uskutočnili 29.10.2022. Poslancom OZ Falkušovce boli zodpovedané otázky. Pán Jaššo mal otázku
ohľadom položky 637004 – všeobecné služby. Obec z tejto položky hradí faktúry za BOZP, GDPR,
CO, Zdravotnú službu a iné.



Uznesenie č. 51/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 7/2022.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)

K     bodu 7. Návrh VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Falkušovce
Poslancom OZ Falkušovce bol predložený návrh VZN 1/2022 o nakladaní s komunálnými odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Falkušovce, ktorý je v súlade s § 81 ods.21 zákona
č. 79/2015 Z.z., ktorý nadobudá účinnosť od 01.01.2023. Tento návrh VZN bude zverejnený na
elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 25.11.2022.
VZN 1/2022 o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Falkušovce bude schvaľovať novozvolené obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadaní dňa
16.12.2022. 
Obec  Falkušovce  obdržala  list  od  spoločnosti  Fúra  s.r.o.,  o ktorom  starosta  obce  informoval
poslancov na minulom zasadnutí. V tomto liste nás spoločnosť Fúra s.r.o. upovedomila o tom, že
v roku 2023 sa určite bude zdvíhať poplatok za vývoz, uskladnenie a likvidáciu odpadu. Obec preto
v tomto návrhu VZN 1/2022 upravila výšku poplatku na 15,00 €/osoba/rok. Zároveň starosta obce
navrhol  pre  dobrovoľných  hasičov  úľavu  na  týchto  poplatkoch  ako  určitý  druh  motivácie.
Podmienky nároku a výška úľavy sú uvedené v návrhu VZN 1/2022

Uznesenie č. 52/2022
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
Návrh VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Falkušovce.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
     
K     bodu 8. Návrh VZN 2/2022 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt 
v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
Poslancom  OZ  Falkušovce  bol  predložený  návrh  VZN  2/2022  o  určení  výšky  príspevku  od
zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni.
Obec pripravila tento návrh na základe návrhu riaditeľky materskej školy a na základe zverejnenia
nových finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.01.2023.
Tento návrh VZN bude zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce



dňa 25.11.2022.
VZN 2/2022 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni bude schvaľovať novozvolené 
obecné zastupiteľstvo dňa 16.12.2022.

Uznesenie č. 53/2022
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
Návrh VZN 2/2022 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej
škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
 
K     bodu 9. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025
Návrh  rozpočtu  na  roky 2023,  2024  a  2025  bol  doručený  poslancom OZ Falkušovce  spolu  s
pozvánkou  dňa  14.11.2022.  Návrh  rozpočtu  na  roky  2023,  2024  a  2025  bude  zverejnený  na
elektronickej  úradnej  tabuli  obce  a  na  webovom  sídle  obce  dňa  25.11.2022.  Poslancom  boli
vysvetlené  jednotlivé  položky  príjmovej  a výdavkovej  časti  rozpočtu.  Poslanci  OZ  Falkušovce
nemali žiadne otázky.  Rozpočet na rok 2023 bude schvaľovať novozvolené obecné zastupiteľstvo
na svojom riadnom zasadaní dňa 16.12.2022.

Uznesenie č. 54/2022
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
návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
         
  

K     bodu 10. Odmeny poslancov
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov OZ Falkušovce o čiastke vyčlenenej na odmeny
poslancov,  ktorá  predstavuje  sumu  3  623,93  €.  Poslanci  OZ  Falkušovce  schválili  vyplatenie
mimoriadnej odmeny pre poslancov v rovnakej výške 500,00 €, v ktorej sú zaratané aj odmeny za
účasť na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev a pri organizovaní podujatí obcou. 

Uznesenie č. 55/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.



schvaľuje
vyplatenie mimoriadnej odmeny pre poslancov v rovnakej výške 500,00 €, v ktorej sú zaratané aj
odmeny za účasť na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev a pri organizovaní podujatí obcou.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
         
K     bodu 11. Rôzne a) Organizovanie kultúrnospoločenských akcií
Starosta  obce  Falkušovce  informoval  poslancov  OZ  Falkušovce  o organizovaní
kultúrnospoločenských  akcií  v mesiaci  december  2022  a január  2023.  V mesiaci  december,  na
Silvestra by sa malo uskutočniť stretnutie obyvateľov obce Falkušovce pri vatre. Čas sa upresní na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Starosta  obce informoval  poslancov OZ Falkušovce aj  o organizovaní  obecného plesu,  ktorý sa
bude konať 28.01.2023 so začiatkom o 19:00 hodine. Catering a hudba sú zabezpečené. Obe tieto
podujatia budú organizovať už novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach.

Uznesenie č. 56/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
kultúrnospoločenské podujatie ,,Stretnutie obyvateľov obce Falkušovce pri vatre na Silvestra“, čas
začatia podujatia sa upresní na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach,
schvaľuje
termín konania obecného plesu dňa 28.01.2023 so začiatkom o 19:00 hodine.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
      
K     bodu 11. Rôzne b)   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 
2023 a s  právy hlavného kontrolóra obce Falkušovce
Hlavný kontrolór obce Falkušovce doručil dňa 18.11.2022 na obecný úrad Falkušovce Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I. polrok 2023 a správu za mesiac 
november.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 je zameraný na kontroly 
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. 
Ďalej sa kontroly budú týkať kontroly príjmov a výdavkov a finančných operácií obce, kontrola 
vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, 
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce 
a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
Správy o výsledku základnej finančnej kontroly za mesiac september a október doručil na obecný
úrad dňa 15.11.2022.
Predmetom kontroly v  mesiaci  september  bola  kontrola  knihy došlých  faktúr  a  kontrola  úhrad
faktúr z bankových účtov za I. štvrťrok 2022. Aj keď v dvoch prípadoch došlo k prekročeniu lehôt
na  úhradu  faktúr,  nedošlo  k  penalizácií.  Lehota  bola  prekročená  po  dohode  s  dodávateľom.



Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
v znení neskorších predpisov. 
Predmetom kontroly v mesiaci október bola kontrola finančného rozpočtu na rok 2022 a kontrola
čerpanie  rozpočtu  k  30.09.2022.  Hlavný  kontrolór  odporúča,  aby  skôr  ako  dôjde  k  čerpaniu
finančných  prostriedkov,  na  ktoré  nebol  schválený  rozpočet,  bola  vykonaná  kontrola  čerpania,
následne aby OZ Falkušovce schválilo zmenu rozpočtu, aby rozpočtové opatrenie bolo zaevidované
a až následne došlo k čerpaniu finančných prostriedkov. 
Pri uvedených kontrolách neboli zistené závažné nedostatky. 
Predmetom kontroly za mesiac november bola kontrola zápisníc a uznesení zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva  vo  Falkušovciach.  Kontrolované  boli  zápisnice  a uznesenia  od  15.10.2021  do
14.10.2022.  Pri  kontrole  neboli  zistené  nedostatky.  Uznesenia  OZ  Falkušovce  boli  priebežne
plnené, boli podpísané starostom obce a zverejnené obvyklým spôsobom.

Uznesenie č. 57/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Falkušovce na I. polrok 2023,
berie na vedomie
správy hlavného kontrolóra obce Falkušovce o výsledku základnej finančnej kontroly.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
        
K     bodu 11. Rôzne   c  )   Súpis majetku
Starosta obce Falkušovce informoval poslancov, že pred odovzdaním majetku obce novozvolenej 
starostke, uskutoční a pripraví hnuteľný majetok na základe súpisu majetku z účtovníctva podľa 
jednotlivých stredísk. Termín konania starosta obce dohodne s poslancami OZ Falkušovce 
v priebehu budúceho týždňa. 

Uznesenie č. 5  8  /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 súpisu majetku, termín konania dohodne starosta s poslancami OZ Falkušovce
v priebehu budúceho týždňa.

Hlasovanie:                     za: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
     

K     bodu 12. Návrh na uznesenie
Pán Juraj Bodnár predložil a prečítal návrh na uznesenie.



Uznesenie č. 5  9  /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: 5 (Bodnár, Jacko, Koščo, Jaššo, 
Majerník)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 (Blanár, Džugan)
            

K bodu  13. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h.

Zapísala:Ing. Gajanová Zuzana            ….......................................

                         

                        

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

                                            starosta obce

Overovatelia: 

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

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