
  PRIJATÉ   UZNESENIA  v roku  2018  

 

Uznesenie č. 1/1/2018 – 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A)  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Žehňa 2017-2024. 

B)  Projekt s názvom: Obecné komunitné centrum v obci Žehňa v rámci výzvy s kódom: 

OPLZ-PO6-SC613-2016-2  je v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb obce. 
 
Hlasovanie:      za   ...  6  (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                          proti  ... 0,           zdržal sa  ... 0. 

 
Starosta informoval prítomných o podaní projektu Obecné Komunitné centrum v obci Žehňa, kde je 

potrebné mať prijaté samostatné uznesenie o zapojení sa do výzvy ako aj o spolufinancovaní projektu 

o tom, že neoprávnené výdavky projektu prevyšujú 5 % hodnoty projektu. 

 

Uznesenie č. 2/1/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje podanie projektu s názvom: Obecné komunitné centrum 

v obci Žehňa v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC613-2016-2, pričom ciele projektu sú v súlade 
s platným programom rozvoja obce PHSR. 

Hlasovanie:       za  ...  6 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                           proti  ... 0,           zdržal sa  ... 0. 
 

Uznesenie č. 3/1/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje spolufinancovanie projektu s názvom Obecné komunitné 

centrum v obci Žehňa podávaného v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 vo výške 
minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov obce, ako aj dofinancovanie 

tohto projektu predstavujúce rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu – a teda zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu. 
Hlasovanie:        za   ...  6 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                            proti  ... 0,            zdržal sa  ... 0. 

 

 
 

Uznesenie č. 4/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo ruší  prijaté uznesenie č. 55/9/2017  zo dňa  29.09.2017. 
Hlasovanie :    za   ...  3 (Dužda M, Horváth P, Mačová R),           

                        proti  ... 0,       zdržal sa   ... 4 (Mgr. Kolesárová H, Bačo M, Šimko J, Mačo R ) 

 

Uznesenie č. 5/2/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje VZN č. 8/2017 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Žehňa 

s účinnosťou od 01.03.2018. 

Hlasovanie:      za  ... 7,              proti  ... 0,             zdržal sa  ... 0. 
 

 

Uznesenie č. 6/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje VZN č. 9/2017 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obci Žehňa, s účinnosťou od 

01.03.2018. 

Hlasovanie:      za  ...  7,         proti  ... 0,         zdržal sa  ... 0. 

 



Uznesenie č. 7/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A)  v y h o v u j e  protestu prokurátora č. Pd 235/17/7707-5 zo dňa 14.12.2017, ktorý bol 

podaný proti uzneseniu OZ v Žehni č. 43/8/2017 zo dňa 22.08.2017, ktorým Obecné 

zastupiteľstvo požiadalo starostu obce doplniť do ÚPN-O Žehňa parcely č. KN E 176/3 a KN 

E 176/1 a v budúcnosti na nich plánovať výstavbu sociálnych bytov, v spojení 

s potvrdzujúcim uznesením OZ v Žehni č. 44/9/2017 zo dňa 18.09.2017. 

B)   z r u š u j e    uznesenie Obecného zastupiteľstva v Žehni č. 43/8/2017 zo dňa 22.08.2017 

a uznesenie Obecného zastupiteľstva v Žehni č. 44/9/2017 zo dňa 18.09.2017. 

Hlasovanie:     za  ...  7,            proti  ... 0,          zdržal sa  ... 0. 

 

Uznesenie č. 8/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu HK z kontrolnej činnosti za rok 2017. 

Hlasovanie :      za  ...  5 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Šimko J, Mačo R, Dužda M)           

                          proti  ... 0,     zdržal sa  ... 2  (Horváth P, Mačová R) 

 

Uznesenie č. 9/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 

polrok 2018 a poveruje HK jeho vykonaním. 

Hlasovanie:     za  ... 4 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Śimko J, Mačo R)      proti  ...  0, 

                        zdržal sa  ... 3 (Dužda M, Horváth P, Mačová R) 

 

Uznesenie č. 10/2/2018 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2018. 

Hlasovanie:    za  ...  6 ( Bačo M, Horváth P, Mgr.Kolesárová H, Mačová R, Mačo R, Šimko J.) 

                         proti  ... 0,     zdržal sa  ... 1 (Dužda M) 

 
Uznesenie č. 11/2/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje  plán kultúrnospoločenských podujatí v obci na rok 2018. 

Hlasovanie:       za  ...  6 ( Bačo M, Horváth P, Mgr.Kolesárová H, Mačová R, Mačo R, Šimko J.) 

                           proti  ... 0,     zdržal sa  ... 1 (Dužda M) 
 

Uznesenie č.12/2/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia obce 

vo výške 5000 € s DPH.             T:  20.04.2018 
Hlasovanie:     za  ... 7,       proti  ... 0,             zdržal sa ... 0 

 

Uznesenie č. 13/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje poslanca Šimko Ján do obecnej rady. 
Hlasovanie:         za   ... 7,        proti ... 0,      zdržal sa ... 0 

 

Uznesenie č. 14/2/2018 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje poslanca Horváth Peter do Rady školy. 

Hlasovanie:         za   ... 7,        proti ... 0,      zdržal sa ... 0 

 

Uznesenie č. 15/2/2018 – 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zberný dvor. 

Hlasovanie:          za  ... 2 (Dužda M, Mačová R)                    proti  ... 0,        

                              zdržal sa  ... 5 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Šimko J) 
- UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

 



 Uznesenie č. 16/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje podpísať zmluvu na odchyt túlavých psov. 
Hlasovanie:         za   ... 0,              proti  ... 7, 

                            zdržal sa  ... 0                                         

 -  UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Uznesenie č. 17/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s podpisom zmluvy o  umiestnenie optického káblu na obecné 

rozhlasové stĺpy. 
Hlasovanie:        za  ...  6 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačová R, Mačo R, Šimko J)             

                           proti  ... 0,             zdržal  sa  ... 1(Dužda M)   

 

Uznesenie č. 18/2/2018  - 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje realizáciu vodovodnej prípojky a umiestnenie VO na novozriadenej 

ulici na Dúbrave. 

Hlasovanie:         za  ... 0,                  proti  ... 0,               zdržal sa  ... 7,       
 -  UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 

Uznesenie č. 19/2/2018 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vstup obce Žehňa do združenia Dolná Torysa. 

Hlasovanie:          za   ... 0,            

                             proti   ... 5 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Dužda M, Mačová R, Šimko J)              

                             zdržal sa   ... 2 (Dužda M, Mačo R) 
- UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Uznesenie č. 20/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  
A) Na zasadnutí OZ poslanci vyhoveli protestu prokurátora proti prijatému uzneseniu č. 

43/8/2017 zo dňa 22.8.2017 a uzneseniu č. 44/9/2017 zo dňa 18.9.2017. Súčasne schvaľuje 

pôvodné deklarovaný záujem o rozšírenie jestvujúcej lokality bývania rómskej komunity na 
susedných parcelách č. KNE  176/3 a KNE 176/1 v časti Pod horúcou kde sú realizované 

inžinierske siete ako vodovod a vzdušné vedenie VN vykonateľným uznesením : územie, 

B) Ukladá starostovi obci obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa §2a zákona 
č. 50/1976 Zb. v platnom znení spracovanie Zmien a doplnkov ÚPNO obce s riešením 

rozšírenia obytnej funkcie v časti obce Pod horúcou. 

Zmluvu so spracovateľom Zmien a doplnkov k UPN obce Žehňa a rámcový harmonogram 

prác predložiť OZ na schválenie – termín začiatok apríla 2018. 
Hlasovanie:     za    ...  4 ( Mačová R, Dužda M, Horváth P, Mačo R)          proti  ... 0, 

                         zdržal  sa  ... 3 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Šimko J) 

 - POZASTAVENÉ  UZNESENIE 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Uznesenie č. 21/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vykonanie deratizácie obce 2 x ročne. 

Hlasovanie:      za  ... 4   (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)                 

                         proti  ...  0,               zdržal sa  ... 1 (Mgr.Kolesárová H.) 

 

Uznesenie č. 22/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje nákup zariadenia do kuchyne v Obecnom dome, 

varidlo plynové 6x horák a varná plynová stolička podľa cenovej ponuky. 

Hlasovanie :        za  ...  4    (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)              

                            proti  ... 0,              zdržal sa  ...  1 (Mgr.Kolesárová H.) 
 

Uznesenie č. 23/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje bezodplatný prevod časti parcely č. 181/1 – ostatné 

plochy, LV 668, podľa projektovej dokumentácie chodník pre peších v obci Žehňa-Dúbrava. 

Hlasovanie:   za  ...  5 (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M, Mgr.KolesárováH)             

                          proti   ...  0,               zdržal sa  ...  0 
 

Uznesenie č. 24/4/2018 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje predĺžiť a uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve na 

rok 2018 vo výške 250 € na rok. 

Hlasovanie:      za  ...  5  (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M)              

                         proti   ...  0,               zdržal sa  ...  1 (Mgr.Kolesárová H) 

     

Uznesenie č. 25/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje pripojenie stĺpu verejného osvetlenia ku 

Gréckokatolíckemu chrámu na Dúbrave. (v súčinnosti s opravou verejného osvetlenia alebo 

rozhlasu) 

Hlasovanie:    za  ...  6 (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M, Mgr.Kolesárová)  

                       proti  ...  0,                         zdržal sa  ...  0. 

             
Uznesenie č. 26/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok na vatru v Žehni aj vatru na Dúbrave po 

200 €. 

Hlasovanie:         za   ...  6  (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M, 

Mgr.Kolesárová)             proti  ...  0,                         zdržal sa  ...  0. 

 

             

Uznesenie č. 27/5/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s realizovaním stavby PD Prístavba Materskej školy 

Žehňa objekt: SO-02 Prekrytie miestneho potoka diel: zdravotechnika – najnižšia cena. 

Tento objekt nebol súčasťou projektu dotácie. 

Hlasovanie:     za  ... 6,                     proti  ... 0,                     zdržal sa  ... 0. 

 

 

Uznesenie č. 28/5/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s realizáciou stavby  PD Prístavba MŠ Žehňa objekt: 

SO-03 Dažďová kanalizácia – najnižšia cena.  

Tento objekt nebol súčasťou projektu dotácie.    

Hlasovanie:     za  ... 6,                     proti  ... 0,                     zdržal sa  ... 0. 

 

 



Uznesenie č. 29/5/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s viac prác. Jedná sa o likvidáciu azbestovocementovej 

krytiny, ktorá nebola v rozpočte. 

Hlasovanie:     za  ... 6,                     proti  ... 0,                     zdržal sa  ... 0. 

 

Uznesenie č. 30/5/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s výmenou drevených okien za plastové, ktoré nie sú 

súčasťou Prístavby MŠ Žehňa. 

Doložiť 3 cenové ponuky. 

Hlasovanie:     za  ... 6,                     proti  ... 0,                     zdržal sa  ... 0. 

 

 

Uznesenie č. 31/6/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

a) berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017. 

b) schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

            vo výške 106.293,74 €. 

Hlasovanie:    za   ...  7,           proti  ...  0,          zdržal sa   ...  0 

 

Uznesenie č. 32/6/2018 –  
Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2017. 

Hlasovanie:    za   ...  7,            proti  ... 0,          zdržal sa   ...  0 

                       

Uznesenie č. 33/6/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu o audite  obce za rok 2017. 

Hlasovanie:       za  ...  7,             proti  ... 0,              zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 34/6/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  1.etapu - úprava verejných priestranstiev 107622,02 € bez 

DPH z projektovej dokumentácie Revitalizácia centra obce. 

Hlasovanie:     za  ...  5 (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Šimko J) 

                        proti   ...  0,           zdržal sa   ...  2 (Mgr.Kolesárová H, Mačová R) 

 

Uznesenie č. 35/6/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje projekt rozhlas na Dúbrave. 

Hlasovanie:      za  ...   7,           proti  ... 0,         zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 36/6/2018 -  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 

navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 62.902 €. 

Hlasovanie:      za  ...  7,            proti  ... 0,            zdržal sa   ... 0 

  

Uznesenie č. 37/6/2018 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

a)  schvaľuje volebný obvod 1, 

b)  schvaľuje 7 poslancov v obci Žehňa, 

c)  schvaľuje  100 %  úväzok starostu obce Žehňa. 

Hlasovanie:      za   ...  7,             proti  ... 0,                zdržal sa  ... 0 



Uznesenie č. 38/6/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok vo výške 300 € pre 

Rímskokatolícku cirkev pri organizovaní akcie Deň rodiny 23.6.2018. 

Hlasovanie :       za  ...   3 (Mačo R, Dužda M, Šimko J) 

                           proti  ...  4 (Mgr.Kolesárová H, Mačová R, Horváth P, Bačo M) 

                           zdržal sa    ... 0   

 

Uznesenie č. 39/6/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 150/226, LV 683o 

celkovej výmere 8468 m2 v podiele 2/5 z celkovej výmere, t.j. 3387,20 m2. 

Hlasovanie:       za   ...  0,          proti   ... 7,         zdržal sa  ... 0 

 

Uznesenie č. 40/6/2018 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s reálnou deľbou po vzájomnej dohode. 

Hlasovanie:       za  ...  7,           proti    ...  0,        zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 41/6/2018- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí podpísať Zmluvu o nájme hnuteľnej veci, reprosúpravy 

so zástupcom hudobnej skupiny Gipsy Mačo, Daliborom Mačom. 

Hlasovanie:       za  ... 7,            proti   ... 0,             zdržal sa    ...  0. 
 

Uznesenie č. 42/8/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu č. 3/2018 Kontrola plnenia 

schváleného rozpočtu obce za 1.polrok 2018, plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 

Hlasovanie:     za  ...  6,              proti  ... 0,             zdržal  sa  ... 0  

 

Uznesenie č. 43/8/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu z kontroly č. 2/2018 Kontrola 

správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou za 1.Q 2018. 

Hlasovanie:       za  ...  6,             proti  ...  0,             zdržal sa  ... 0   

 

Uznesenie č. 44/8/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so stretnutím všetkých vlastníkov pozemkov. 

(Csikyová L.) 

Hlasovanie:          za ...   4 (Dužda M, Horváth Bačo M, Mačová R) 

                             proti   ... 0,            zdržal sa  ...   1 (Mgr.Kolesárová H) 

                             neprítomný   ... 1 (Mačo R) 

 

Uznesenie č. 45/8/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v obci súhlasí s odkupom pozemku. Cena je max. 5 €/ 1m.  

(stav Dúbrava) 

Hlasovanie:      za  ...  5 (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mgr. Kolesárová H) 

                         proti  ... 0,           zdržal  sa  ... 1 (Mačová R) 

 

Uznesenie č. 46/8/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje dotáciu 2.500 € FK Rómovia napredujú dopredu, 

pokiaľ budú splnené všetky podmienky dotácie. 

Hlasovanie:         za   ... 5       (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mgr. Kolesárová H) 

                            proti ... 0,           zdržal sa   ...  0 

                            nehlasovala  ...  (Mgr.Kolesárová H) 



Uznesenie č. 47/10/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí  

a)  zapojenie sa obce do nového projektu MOPS na základe výzvy č. kódu OPLZ-PO5-2018-1 

prioritná os 5, špecifický cieľ 5.1.2. so zameraním na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnanosti 

ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby 

v obciach s prítomnosťou MRK. Názov projektu Miestna občianska poriadková služba v obci 

Žehňa Plus. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 

Celkové predpokladané oprávnené výdavky projektu po dobu 24 mesiacov (od 1.1.2019 do 

31.12.2020) predstavujú 196.293,89 € s 5 % spoluúčasťou obce, v celkovej výške 9.814,69 € 

na 24 mesiacov. 

Nenávratný finančný príspevok poskytovateľa predstavuje 186.479,20 € za obdobie od 

1.1.2019 do 31.12.2020 s podmienkou plnenia parametrov projektu MOPS v obci Žehňa Plus. 

b)  Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu 

z vlastných prostriedkov bežného rozpočtu na roky 2019 a 2020,  t.j. minimálne 5% 

z celkových oprávnených výdavkov vo výške  9.814,69 €. 

c)  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán 

Ministerstvo vnútra SR. 

Hlasovanie:     za  ...  5 (Bačo M, Mgr.Kolesárová  H, Dužda M, Mačová R, Šimko J)  

                        proti  ...  0,               zdržal sa  ... 2 (Horváth P, Mačo R)         

                        

  

Uznesenie č. 48/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

Hlasovanie:    za  ... 5 (Bačo M, Horváth P, Mačová R, Mačo R., Šimko J) 

                       proti  ... 0,        zdržal sa   ... 1 (Dužda M.) 

 

Uznesenie č. 49/12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 ako vyrovnaný vo výške 

1 349 705 €. 

Hlasovanie:    za   ...  4 (Bačo M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)           

                       proti ... 0,           zdržal sa  ... 2 (Mačo R, Dužda M) 

 
 

Uznesenie č. 50/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  schvaľuje preplatenie časti dovolenky za rok 2018, t.j. 

starostovi 19 dní dovolenky. 

Hlasovanie:     za  ... 4 (Bačo M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)           

                        proti   ....2 (Dužda M, Mačo R.),         zdržal sa  ...  0 

  

Uznesenie č. 51/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľujú mimoriadne odmeny poslancov vo výške 500€.  

Hlasovanie:      za  ... 6 (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačová R, Mačo R, Šimko J.) 

                         proti ... 0,           zdržal sa  ... 0  

 

Uznesenie  č. 52/12/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2018 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2018, znižuje celkový rozpočet – 86.000 €.  

Hlasovanie:      za  ... 5,           proti  ... 0,            zdržal sa  ... 1 (Dužda M)   

 



Ustanovujúce zasadnutie OZ 21.12.2018 – 

 

 

Uznesenie č. 53/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A)  berie na vedomie výsledky volieb do obecného zastupiteľstva. 

B)  konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva :  Ing. Dušan Galdun,  Peter Horváth, Ing. Cyril Krajňák,                 

Milan Mačo, Tomáš Mačo, Jaroslav Sendža, Ján Šimko.      

 

Uznesenie č. 54/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni   p o v e r u j e  

poslanca Ing. Cyril Krajňák  zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:      za ...  7,        proti  ... 0,      zdržal sa   ... 0                

 
 


