Uznesenie č. 01/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu MŠ v závislosti od vypracovanej projektovej
dokumentácie
Hlasovanie: za ... 6, proti ... 1 (Regina Mačová), zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 02/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku k MŠ v závislosti od vypracovanej projektovej
dokumentácie
Hlasovanie: za ... 6, proti ... 1 (Regina Mačová), zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 03/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kanalizáciu len v rómskej osade
Hlasovanie: za ... 7, proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 04/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce predložiť projektovú štúdiu na výstavbu bytov v lehote
do 15.05.2016
Hlasovanie: za ... 7, proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 05/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku – cesty od pána Imricha Pavlíka za dohodnutú
kúpnu cenu 1.118,25 EUR
Hlasovanie: za ... 6, proti ... 0, zdržal sa ... 1 (Mgr. Helena Kolesárová)
Uznesenie č. 06/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo ukladá starosti obce predložiť všetky potrebné podklady súvisiace s odkúpením
pozemku na prístupovú cestu Švábik, Cmúr
Hlasovanie: za ... 7, proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 07/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s revitalizáciou centra – svojpomocným vybudovaním autobusových
zastávok v centre obce, pri rómskej osade a v časti Dúbrava
Hlasovanie: za ... 7, proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 08/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokončenie stavebných prác v druhej časti ZŠ počas letných prázdnin
Hlasovanie: za ... 7, proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 09/03/2016 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie stavebných prác – chodníka svojpomocne počas letných
mesiacov po doložení rozpočtu
Hlasovanie: za ... 7, proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 10/6/2016 – OZ navrhuje zrušiť uznesenie č. 09/03/2016 čo sa týka stavebných prác,
dokončenie chodníka svojpomocne.
Hlasovanie: za ... 7,
proti ... 0, zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 11/6/2016 – OZ berie na vedomie vykonanie prác chodníka v obci k rómskej osade
vybranou firmou Bratex (v cene 9.234,68 € z 10.900 €) - z dôvodu pokládky asfaltu na hlavnú cestu
v obci.
Hlasovanie: za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 12/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu audítora
z overovania účtovnej závierky za rok 2015.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0.

Uznesenie č. 13/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie výročnú správu obce
Žehňa za rok 2015.
Hlasovanie: za ... 6,
zdržal sa ... 1,
proti ... 0
Uznesenie č. 14/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu kontrolóra obce
k záverečnému účtu za rok 2015.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Uznesenie č. 15/6/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje záverečný účet s výhradami.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Uznesenie č. 16/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 26.368,79 €, za rok 2015 na rozvoj obce
Hlasovanie: za ... 7, zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Uznesenie č. 17/6/2016 – OZ v Žehni ukladá starostovi vykonávať činnosť k odkúpeniu podielov v
časti Dúbrava cintorín od vlastníka Semančík, v cene 840 €.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Uznesenie č. 18/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Annou
Sabovou, rod. Gdovinová ako darcom a obcou Žehňa ako obdarovaný, pričom ide o pozemok parc. C
KN č. 301/161 zast.plochy a nádvoria vo výmere 679 m2 na LV 812 pod B2 kú Žehňa v podiele ½
v celku.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0, proti ... 0
Uznesenie č. 19/6/2016 – OZ v Žehni poveruje starostu na uzatváranie kúpnych zmlúv na odkup
pozemkov zadnej ulice na Dúbrave, podľa geometrického plánu 40/2015, vypracovaného Jozefom
Vavrencom.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0, proti ... 0
Uznesenie č. 20/6/2016 – OZ v Žehni poveruje starostu k odkupu časti pozemku od Coop Jednoty na
projekt rozšírenie Ocú, parc. C KN č. 59/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parc. C KN č.
59/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 4 m2 . Kúpna cena 316,80 €.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Uznesenie č. 21/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi A.Železníkovou
ako predávajúci a obcou Žehňa ako kupujúci časť pozemku pri MŠ podľa geometrického plánu č.
5/2, 5/1, časť parc.č. 152, v podiele 3/12 za kúpnu cenu 1 €.
Hlasovanie: za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Uznesenie č. 22/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje vypracovanie GP na odkup cesty od Gaľovej Dany,
Tuhrina, Gaľová Magda, Žehňa,
Hlasovanie: za ... 4, (Mačo R, Dužda M, Horváth P, Mačová R )
zdržal sa ... 3, (Kolesárová H, Bačo M, Žuľa J )
proti ... 0
Uznesenie č. 23/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy zo dňa 28.5.2015 na
nehnuteľnosti:
pozemok parc. reg. C KN č. 359/14, Orná pôda o výmere 280m², zapísaný na LV č.871 pre
katastrálne územie Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov,
Predávajúci v 1. rade, Daniel Miženko, v podiele 1/24 pod B1,
Predávajúci v 2. a 3. rade, J. Sochovič a A.Sochovičová, V BSM v podiele 1/24 pod B2,
Predávajúci v 4. rade, Rudolf Dospíva v podiele 1/12 pod B3,
Predávajúci v 5. rade, Stanislav Dospíva v podiele 1/12 pod B4,

Predávajúci v 6. rade, Mária Dospivová, v podiele 1/6 pod B5,
Predávajúci v 7. rade, Mária Máthéová v podiele 999/2000 pod B6, a podiele 2/24 pod B7
Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura v podiele 1/2000 pod B8,
pozemok parc. reg. C KN č. 359/1, Orná pôda o výmere 308m², zapísaný na LV č. 1012 pre
katastrálne územie Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov,
Predávajúci v 7. rade, Mária Mathéová v podiele 999/1000 pod B1,
Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura v podiele 1/1000 pod B2,
pozemok parc. reg. C KN č. 366/10, Trvalé trávne porasty o výmere 1359m², zapísaný na LV
č.1012 pre katastrálne územie Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov,
Predávajúci v 7. rade, Mária Mathéová v podiele 999/1000 pod B1,
Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura v podiele 1/1000 pod B2,
Za kúpnu cenu nasledovne
1. Predávajúci v 1. rade, Daniel Miženko, za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro.
2. Predávajúci v 2. a 3. rade, J. Sochovič a A.Sochovičová, za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro.
3. Predávajúci v 4. rade, Rudolf Dospíva, za celkovú kúpnu cenu 23,- Eur.
4. Predávajúci v 5. rade, Stanislav Dospíva, za celkovú kúpnu cenu 23,- Eur.
5. Predávajúci v 6. rade, Mária Dospivová, za celkovú kúpnu cenu 46,- Eur.
6. Predávajúci v 7. rade, Mária Máthéová, za celkovú kúpnu cenu 1.500,- Eur.
7. Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura, za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro.
Hlasovanie: za ... 4, (Kolesárová H, Bačo M, Žuľa J, Dužda M)
zdržal sa ... 3, ( Mačo R, Horváth P, Mačová R)
proti ... 0
Uznesenie č. 25/6/2016 – OZ v Žehni poveruje starostu zapojiť sa do výzvy na výstavbu
Komunitného centra, splniť podmienky súvisiace sa so zapojením do výzvy.
Hlasovanie: za ... 4, (Kolesárová H, Žuľa J, Bačo M, Mačová R)
Zdržal sa ... 0
Proti ... 3 (Mačo R, DuždaM, Horváth P)
Uznesenie č. 26/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu obce za rok 2016
v príjmovej aj výdavkovej časti ... + 79.000 €,
Celkové navýšenie rozpočtu zo sumy 644.000 € na sumu 723.000 €.
Príjmová časť Výnos dane z príjmov:
281.160 € ... 295.164 €
+ 14.004 €
Dotácie zo ŠR, Regob:
350 € ... 450 €
+
100 €
Projekty ÚPSVaR, §52, §54: 34.500 € ... 41.800 €
+ 7.300 €
Dotácie pre ZŠ:
264.500 € ... 308.196 €
+ 43.696 €
Daň z nehnuteľnosti:
5.980 € ... 10.880 €
+ 4.900 €
Stravné JŠ, dôchodcovia:
2.500 € ... 4.000 €
+ 1.500 €
Vratky, dobropisy:
0 € ... 1.600 €
+ 1.600 €
Presun dotácie z roku 2015
rozhlas, deratizácia
0 € ... 5.900 €
+ 5.900 €
SPOLU :
+ 79.000 €
Výdajová časť podľa oddelení (strediska) Výkonný orgán – obec (služby, údržba, projekty a pod.)
Verejnoprospešné práce (§52 mzdy)
Vysielacie služby (bezdrôtový rozhlas presun do kapit.výd.)
Verejné osvetlenie (presun na odpad.hosp.)
Odpadové hospodárstvo (vývoz komun.odpadu)
Materská škola (navýšenie energie)
Základná škola (navýšenie mzdy, služby, materiál)
Školská jedáleň (navýšenie materiál, stravovanie)
Kapitálové výdavky (chodník, bezdr.rozhlas, výkup pozemkov)
SPOLU :

+
+
+
+
+
+
+
+

14.400 €
7.300 €
4.000 €
1.000 €
2.000 €
1.500 €
39.400 €
3.000 €
16.400 €
79.000 €

Hlasovanie:

za ... 5

proti ... 0

zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H.)

Uznesenie č. 27/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo
a) súhlasí s predložením ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ – PO6 – SC612_2016 – 1a za účelom
realizácie projektu s názvom SO-01 Prístavba Materskej školy - Žehňa, ktorým je Ministerstvo
vnútra SR, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce,
b)
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov (182.958,24 €), čo predstavuje 9.148 eur.
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu z vlastných zdrojov.
Hlasovanie: za ... 6
proti ... 0
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 28/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie 2 polovice nehnuteľnosti
Dúbrava stav parc.č. 301/161, zast.plochy 679 m2, LV 812 po nebohom Sabovi Jurajovi dedičským
konaním.
Hlasovanie: za ... 6
proti ... 0
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 29/9/2016 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na
nehnuteľnosti Dúbrava zadná ulica, celková výmera 1.832 m2.
Predávajúci v 1. rade sa osvedčil, že je výlučným vlastníkom pozemku parc. reg. C KN č. 232/6,
Záhrady o výmere 423 m², zapísaný na LV č. 1074, pod B 1, pre k. ú Žehňa, v podiele 1/1.
Predávajúci v 2. rade sa osvedčil, že je výlučným vlastníkom pozemku parc. reg. C KN č. 233/2,
Záhrady o výmere 2455 m², zapísaný na LV č. 415, pod B 1, pre k. ú. Žehňa, v podiele 1/1,
Predávajúci v 3. a 4. rade sa osvedčili, že sú podielovými spoluvlastníkmi, pozemku parc. reg. C KN
č. 238/2, Záhrady o výmere 719 m², zapísaný na LV č. 655 pre k. ú. Žehňa, a to:
predávajúci v 3. rade v podiele ½ k celku pod B 1,
predávajúci v 4. rade v podiele ½ k celku pod B 2.
Predávajúci v 5. až 10. rade sa osvedčili, že sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. reg. E KN
č. 239/159, Orná pôda výmere 15304 m², zapísaný na LV č. 1023, pre k. ú. Žehňa, a to:
predávajúci v 5. rade v podiele 9/24 k celku pod B 2,
predávajúci v 6. rade v podiele 5/24 k celku pod B 3,
predávajúci v 7. rade v podiele 4/24 k celku pod B 4,
predávajúci v 8. rade v podiele 5/24 k celku pod B 5,
predávajúci v 9. rade v podiele 1/24 k celku pod B 6.
Predávajúci v 10. rade sa osvedčil, že je výlučným vlastníkom pozemku parc. reg. C KN č. 314/2,
Orná pôda o výmere 1495 m², zapísaný na LV č. 384, pod B 1, pre k. ú. Žehňa, v podiele 1/1.
Predávajúci v 11. rade sa osvedčil, že je výlučným vlastníkom pozemku, parc. reg. C KN č. 314/3, pod
B 1, Záhrady o výmere 747 m², zapísaný na LV č. 279, pod B 1, pre k. ú. Žehňa, v podiele 1/1.
Predávajúci v 12. rade sa osvedčil, že je výlučným vlastníkom pozemku, parc. reg. C KN č. 314/4, pod
B 1, Záhrady o výmere 747 m², zapísaný na LV č. 280, pod B 1, pre k. ú. Žehňa, v podiele 1/1.
Za kúpnu cenu nasledovne
1. Predávajúci v 1.rade, Slavomír Lipták, za celkovú kúpnu cenu 1.546,50 €.
2. Predávajúci v 2.rade, Ladislav Kapráľ, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
3. Predávajúci v 3.rade, Jaroslav Sendža, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
4. Predávajúci v 4.rade, Zuzana Sendžová, za celkovú kúpnu cenu 1cent.
5. Predávajúci v 5.rade, Ján Pažuk, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
6. Predávajúci v 6.rade, Marta Stankovičová, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
7. Predávajúci v 7.rade, Viera Osadzuková, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
8. Predávajúci v 8.rade, Danka Šutková, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
9. Predávajúci v 9.rade, Jozef Moučan, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
10. Predávajúci v 10.rade, Slávka Kmecová, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
11. Predávajúci v 11.rade, Miroslav Kočiš, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
12. Predávajúci v 12.rade, Viera Kočišová, za celkovú kúpnu cenu 1 cent.
Hlasovanie: za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0

Uznesenie č. 30/9/2016 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na
nehnuteľnosť v Žehni parc.č. 462/13, v podiele ½ Danka Gaľová, Tuhrina 71, za celkovú kúpnu cenu
965 € a v podiele ½ Alžbeta Pastirčáková, Levočská 17, Prešov, za celkovú kúpnu cenu 965 €.
(386 m2 x 5 €) Spolu kúpna cena 1.930 €.
Hlasovanie: za ... 6
proti ... 0
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 31/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so
BJ Žehňa podľa platného VZN na prenájom obecného pozemku na parc.č. 59/1, altánok o výmere
3 x 3,50 m, spolu 10,50 m2. NZ bude uzatvorená na dobu 5 rokov, od 1.10.2016.
Hlasovanie: za ... 6
proti ... 0
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 32/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otvorenie prevádzky cukrárenská výroba,
Žehňa 194 Bajusová Petra.
Hlasovanie: za ... 6
proti ... 0
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 33/9/2016 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkup
nehnuteľnosti na cestu v rómskej osade parc. č. 95/14, LV 648, zastavané plochy a nádvoria o výmere
658 m2 od Sivák Peter, Žehňa 138.
Hlasovanie: za ... 6
proti ... 0
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 34/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkup
nehnuteľnosti na cestu v rómskej osade parc. č. 460/2, Velebírová Ema, Tomášiková 26, Prešov, za
kúpnu cenu (112 m2 x 3,5€) 392 €.
Hlasovanie: za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č.35/9/2016 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje objednávku pre USS Košice, na návoz
materiálu pemzy v objeme 20 áut.
Hlasovanie: za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 36/9/2016 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stretnutie poslancov ohľadom predloženej
štúdie na vyčlenenie stavebných pozemkov novej rómskej osady. Streda 5.10.2016.
Hlasovanie: za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 37/9/2016 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa každé zasadnutie OZ nahrávalo.
Hlasovanie: za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0

