
Zápisnica 
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 16.12.2022 o 17:30   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Ing. Silvia Jaššová – starostka obce

Poslanci : 

Michal Bodnár

Peter Hrabovský

Anton Koščo

Miroslav Jaššo

Martin Majerník

Mgr. Katarína Bajuzová

Neprítomní: Milan Džugan

                       Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce

Ďalšia prítomná: Ing. Gajanová Zuzana, zam. obce

   

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 8/2022
7. VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Falkušovce
8. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025
10. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2023, 2024, 2025
11. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce 

Falkušovce k 31.12.2022
12. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa

zákona 357/2004 Z.z.
13. Multifunkčné ihrisko – osadenie tabule zákazu
14. Organizovanie obecného plesu a vatry - informácia
15. Rôzne:
a) 
b)  
c)
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

K   bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Silvia Jaššová, starostka obce.  Privítala všetkých 
prítomných. 
Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je šesť a  OZ je uznášania schopné.



Uznesenie č. 65/2022 :  
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 15. Rôzne 
a) Návrh VZN 03/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy pre rok 2023

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Rozpočtové opatrenie 8/2022
7. VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady na území obce Falkušovce
8. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025
10. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2023, 2024 a 2025
11. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce 

Falkušovce k 31.12.2022
12. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa

zákona 357/2004 Z.z.
13. Multifunkčné ihrisko – osadenie tabule zákazu
14. Organizovanie obecného plesu a vatry – informácia
15. Rôzne

a) Návrh VZN 03/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy pre rok 2023
b)
c)

16. Návrh na uznesenie
17. Záver

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

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)



K     bodu 3. Určenie overovateľov
Overovatelia: Mgr. Katarína Bajuzová

Peter Hrabovský

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)

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

Miroslav Jaššo
Anton Koščo

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)

K     bodu 5. Informácia o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.

Uznesenie č. 66/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje že,
uznesenia 49-64/2022 zo zasadnutí OZ zo dňa 18.11.2022 a 28.11.2022 boli splnené.

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)

K     bodu 6. Rozpočtové opatrenie 8/2022
Rozpočtové  opatrenie  8/2022  bolo  poslancom  OZ  Falkušovce  doručené  spolu  s  pozvánkou  dňa
12.12.2022. Poslanci boli oboznámení s jednotlivými položkami rozpočtového opatrenia. 

Uznesenie č. 67/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie 8/2022.

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)



K     bodu 7. 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 bol zverejnený na elektronickej
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 25.11.2022.
Spoločnosť Fúra s.r.o.  upovedomila obec Falkušovce o tom, že v roku 2023 sa určite  bude zvyšovať
poplatok za vývoz, uskladnenie a likvidáciu odpadu. Obec preto v tomto návrhu VZN 1/2022 upravila
výšku poplatku na 15,00 €/osoba/rok.  Zároveň boli  v tomto návrhu VZN zapracované aj  podmienky
nároku a výška úľavy pre dobrovoľných hasičov ako určitý druh motivácie.
VZN 1/2022 obec zverejnila na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 16.12.2022.

Uznesenie č. 68/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

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

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
     
K     bodu 8. 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 bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 25.11.2022.
VZN 2/2022 obec zverejnila na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 16.12.2022.

Uznesenie č. 69/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
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: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)

K     bodu 9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 
2025
Hlavný kontrolór obce Falkušovce p. Dzuro Daniel doručil odborné stanovisko k návrhu viacročného



rozpočtu obce Falkušovce na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 dňa 18.11.2022. Na
základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Falkušovce
schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2023 a následne vziať na  vedomie aj návrh rozpočtu obce na
ďalšie dva roky 2024 a 2025.

Uznesenie č. 70/2022
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
stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu na rok 2023 až 2025.

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
         
K     bodu 10. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2023, 2024 a 2025
Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025 bol doručený poslancom OZ Falkušovce dňa 18.11.2022.
Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025 bol 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. Schválený rozpočet obec
zverejnila na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 16.12.2022.

Uznesenie č. 71/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočet obce Falkušovce na rok 2023,

berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
         

K     bodu 11. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 
obce Falkušovce k 31.12.2022
Starostka obce vydala Príkaz na inventarizáciu č. 1/2022, ktorá sa uskutoční v  období od 19.12.2022 –
15.01.2023.  Komisiu  na  vykonanie  inventarizácie  určila  starostka  obce  na  zasadaní  obecného
zastupiteľstva  dňa  16.12.2022.  Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  príkaz  na  vykonanie
inventarizácie  majetku  a  záväzkov,  rozdielu  majetku  a  záväzkov  obce  Falkušovce  k  31.12.2022  bez
pripomienok. Poslanci OZ si dohodli termín inventarizácie na 27.12.2022 o 08:00 hodine. 

Uznesenie č. 72/2022
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 a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
obce Falkušovce k 31.12.2022 bez pripomienok,
berie na vedomie 
termín konania inventarizácie 27.12.2022 o 08:00 hodine.

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
         
K     bodu 12. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov podľa zákona 357/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie komisie podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov takto:
Michal Bodnár
Milan Džugan
Miroslav Jaššo
Mgr. Katarína Bajuzová
Martin Majerník
Anton Koščo 
Peter Hrabovský

Uznesenie č. 73/2022
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Komisiu podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v zložení:
Michal Bodnár
Milan Džugan
Miroslav Jaššo
Mgr. Katarína Bajuzová
Martin Majerník
Anton Koščo 
Peter Hrabovský

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
         
K     bodu   13. Multifunkčné ihrisko – osadenie tabule zákazu
Starostka  obce  Falkušovce  informovala  poslancov  OZ  o  potrebe  osadenia  tabule  zákazu  k
multifunkčnému  ihrisku,  nakoľko  ho  bez  súhlasu  obce  Falkušovce  využívajú  občania  z  iných  obcí.
Starostka obce Falkušovce navrhla do budúcnosti aj osadiť oplotenie okolo multifunkčného ihriska. Pán
Bodnár navrhol využiť oplotenie z cintorína, ktoré je v dobrom stave. Zároveň navrhol aj umiestnenie
schránky, aby v prípade využívania multifunkčného ihriska so súhlasom obce mohli občania  po skončení
aktivity, vhodiť kľúče do tejto schránky.



Uznesenie č. 74/2022
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 potrebe osadenia tabule zákazu k multifunkčnému ihrisku,
schvaľuje
osadenie tabule zákazu k multifunkčnému ihrisko.

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
        
K     bodu 14.   Organizovanie obecného plesu a vatry - informácia
Starostka obce informovala poslancov OZ o organizovaní vatry dňa 31.12.2022 so začiatkom o 16:00
hodine v priestoroch za budovou obecného klubu, pri multifunkčnom ihrisku. Stretnutie poslancov bude o
13:00 hodine v obecnom klube. Úlohy spojené s organizáciou sa rozdelia medzi poslancov OZ. 
Zároveň starostka obce informovala poslancov OZ o organizovaní obecného plesu, ktorý sa uskutoční
28.01.2023 so začiatkom o 19:00 hodine. Hudba a cathering sú zabezpečené. 

Uznesenie č.   75/2022
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 organizovania obecného plesu a vatry. 

Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
     
K     bodu 15.   Rôzne a) Návrh VZN 03/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 2023
Obec Falkušovce na základe zákona č. 564/2004 Z.z. zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala návrh VZN 03/2022 
o určení výšky finannčných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 
2023. Obec Falkušovce zverejnila návrh VZN 3/2022 na elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle 
obce Falkušovce dňa 14.12.2022.

Uznesenie č.   76/2022
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 03/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy pre rok 2023.



Hlasovanie:                     za: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 
Majerník, Hrabovský)        

                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)      

K     bodu 16. Návrh na uznesenie
Pán Miroslav Jaššo predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 77/2022 :  
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: 6 (Bodnár, Bajuzová, Koščo, Jaššo, 

Majerník, Hrabovský)        
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0       
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)
            

K bodu  17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h.

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

                         

                        

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

                                            starostka obce

Overovatelia: 

Mgr. Katarína Bajuzová .........................................          

Peter Hrabovský .........................................                         
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