
                                               PRIJATÉ  UZNESENIA V ROKU 2016  
  
 
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.)                         +   14.400 €  
Verejnoprospešné práce (§52 mzdy)                                                         +    7.300 €  
Vysielacie služby (bezdrôtový rozhlas presun do kapit.výd.)                   -     4.000 € 
Verejné osvetlenie (presun na odpad.hosp.)                                              -     1.000 € 
Odpadové hospodárstvo (vývoz komun.odpadu)                                      +    2.000 € 
Materská škola (navýšenie energie)                                                          +    1.500 € 
Základná škola (navýšenie mzdy, služby, materiál)                                  +  39.400 € 



Školská jedáleň (navýšenie materiál, stravovanie)                                    +    3.000 € 
Kapitálové výdavky (chodník, bezdr.rozhlas, výkup pozemkov)             +  16.400 €   
SPOLU :                                                                                                    +   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    
 
 
Uznesenie č. 38/12/2016 -   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 ako vyrovnaný v celkovej výške  
868.410 €. 
Hlasovanie :      za   ...  7            proti ...  0            zdržal sa  ...  0 
 
 
Uznesenie č. 39/12/2016 –   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2016/01 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce doplnené advokátkou Mgr. 
Frištikovou T. 
Hlasovanie :        za  ... 7             proti  ....  0          zdržal sa  ...  0 
 
 



Uznesenie č. 40/12/2016 – 
Obecné zastupiteľstvo  
A)    b e r i e  n a  v e d o m i e  protest prokurátora č. Pd 224/16/7707-6 zo dňa 30.11.2016, doručený 
dňa 05.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Žehňa č. 2/2014 o určení náležitosti 
miestnych poplatkov v obci Žehňa, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 – Dodatok 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení náležitosti miestnych poplatkov v obci Žehňa. 
B)   u k l a d á  starostovi obce Žehňa pripraviť návrh všeobecne záväzné nariadenie o zrušení  
Všeobecne záväzného nariadenia obce Žehňa č. 2/2014 o určení náležitosti miestnych poplatkov 
v obci Žehňa a pripraviť návrh smernice o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Žehňa 
v januári 2017. 
Hlasovanie :        za  ...  7              proti  ...   0          zdržal sa  ...  0  
 
Uznesenie č. 41/12/2016 –  
Obecné zastupiteľstvo  
A)    b e r i e  n a  v e d o m i e  protest prokurátora č. Pd 231/16/7707-6 zo dňa 7.12.2016, doručený 
dňa 9.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Žehňa o udržiavaní všeobecnej čistoty, 
verejnom poriadku a chove zvierat na území obce č. 3/2013. 
B)    u k l a d á  starostovi obce Žehňa pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení  
Všeobecne záväzného nariadenia obce Žehňa o udržiavaní všeobecnej čistoty, verejnom poriadku 
a chove zvierat na území obce č. 3/2013 v januári 2017 a ďalej postupovať v súlade s protestom 
prokurátora č. Pd 231/16/7707-6 zo dňa 7.12.2016.  
Hlasovanie :        za  ...  7             proti  ...  0            zdržal sa  ...  0 
 
Uznesenie č. 42/12/2016 –  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročné odmeny každému poslancovi vo výške 450 € a 650 € pre 
zástupcu starostu obce Mgr. Kolesárovú Helenu. 
Hlasovanie :          za  ... 6 (Bačo M,  Dužda M,  Mačo R,  Horváth P,  Mačová R,  Žuľa J)            
                              proti  ...  0                       zdržal sa  ... 1 ( Mgr.Kolesárová H.) 
 
Uznesenie č. 43/12/2016 –  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi preplatenie 7 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2015, 
zvyšných 8 dní nevyčerpanej dovolenky starosta obce vyčerpá v mesiaci december 2016. 
Hlasovanie :            za  ...  6  (Bačo M,  Dužda M,  Mačo R, Horváth P,  Mačová R,  Žuľa J)                    
                                proti  ... 1  (Mgr.Kolesárová H)      zdržal sa  ...  0 
 
Uznesenie č. 44/12/2016 – 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvoriť zmluvu na prenájom plochy parc.č. 484/10 a parc.č. 484/4  
s vlastníkom  Sopčák Martin,  Žehňa 67 -  na skládku dovezenej pemzy (materiál na cesty a chodníky) 
v cene 250 € na rok. 
Hlasovanie :       za  ...   6  (Bačo M, Dužda M, Mačo R, Horváth P, Mačová R, Mgr.Kolesárová H)                      
                           proti  ...   0               zdržal sa  ...  1 ( Žuľa J) 
Uznesenie č. 45/12/2016 – 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventúr v jednotlivých 
strediskách obce v ZŠ, MŠ, JŠ, Ocú a v Dome smútku. Termín vykonania inventúr do 15.01.2017. 
Inventarizačná komisia  :  Mgr. Kolesárová H. – predseda 
                                           všetci poslanci - členovia 
Hlasovanie :        za  ...  7                proti  ...  0                 zdržal sa  ...  0 
 
 
Uznesenie č. 46/12/2016 – 
Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi, aby organizované akcie, zákazky a nákupy nad 500 € bez 
DPH boli prejednané a schválené obecným zastupiteľstvom, okrem schválených projektov a dotácií. 
Hlasovanie :          za  ...   7             proti  ...   0                 zdržal sa  ...  0 
 



 
Uznesenie č. 47/12/2016 –  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016 
zo dňa 10.12.2016, na základe úpravy účelových dotácií pre ZŠ a ostatných účelových dotácií, úpravy 
očakávania vyšších príjmov vo výnosoch dane z príjmov a ostatných vlastných príjmov obce. Celkovo 
v príjmovej časti 31.800 € ako aj vo výdavkovej časti vo výške 31.800 € podľa položiek rozpočtového 
opatrenia.  
Celkový vyrovnaný rozpočet v roku 2016  ...  754.800 € po navýšení. 
Hlasovanie :            za  ... 7               proti  ...  0                 zdržal sa   ...  0 
 
 
Uznesenie č. 48/12/2016 – 
Obecné zastupiteľstvo ukladá kontrolórke predložiť plán činnosti HK na 1. polrok 2017, správu 
o kontrolnej činnosti HK za 1.polrok 2016 v mesiaci január 2017. 
Hlasovanie :          za  ...  7             proti  ... 0          zdržal sa ....   0 
 
 
Uznesenie č. 49/12/2016 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby pozemky ktoré predáva Ing.Krajňák boli zahrnuté do územného 
plánu obce ako stavebný pozemok. 
Hlasovanie:            za ...    7          proti  ... 0           zdržal sa  ...  0 
  
 
Uznesenie č. 50/12/2016 - 
Obecné zastupiteľstvo  ukladá starostovi pripraviť podklady na realizáciu chodníka na Dúbrave do 
30.04.2017.     
Hlasovanie  :          za   ...  7          proti  ...  0          zdržal sa  ...  0  
 
 
Uznesenie č. 51/12/2016  
Obecné zastupiteľstvo navrhuje prácu ekonóma na polovičný úväzok. 
Hlasovanie :         za    ...  5  (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R)         
                             proti  ...  0           zdržal sa  ...  2 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J) 
  
 
Uznesenie č. 52/12/2016 - 
Obecné zastupiteľstvo poslanec Horváth doplnenie členov do obecnej rady  Horváth Peter, Mačo 
Rudolf, Dužda Marek, Atila Géna, Kornélia Gdovinová, Bačo Martin 
Hlasovanie :           za   ...  6  (Bačo M, Dužda M, Mačo R, Horváth P, Mačová R, Žuľa J)                    
                               proti   ...  0           zdržal sa  ... 1 (Mgr. Kolesárová H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pozastavenie výkonu uznesenia Obecného 
zastupiteľstva obce Žehňa zo dňa 14.12.2016 č. 

49/12/2016  

 
 
V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

pozastavujem  
 

výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Žehňa zo dňa 14.12.2016 č. 49/12/2016, 
 
pretože sa domnievam, že odporuje zákonu a je pre obec zjavne nevýhodné, a preto uznesenie 
nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 49/12/2016 zo dňa 14.12.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu prerokované na 
zasadnutí Obecnej rady v Žehni, dňa 22.12.2016 v súlade s §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 
Dňa 14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo obce Žehňa schválilo uznesenie č. 49/12/2016, ktorým 
navrhlo, „aby pozemky, ktoré predáva Ing. Krajňák boli zahrnuté do územného plánu obce ako 
stavebný pozemok.“ 
 
Toto uznesenie odporuje zákonu, a to z nasledovných dôvodov: 
 
Predmetné uznesenie je formulované neurčito a nezrozumiteľne, nakoľko z neho vôbec nie je 
možné zistiť, ktoré konkrétne pozemky (minimálne označením ich parcelného čísla 
a katastrálneho územia) zastupiteľstvo navrhuje zahrnúť do územného plánu obce ako stavebné. 
Tieto obsahové nedostatky predmetného uznesenia spôsobujú jeho nepreskúma teľnosť 
a nevykonateľnosť, pretože pre jeho neurčitosť a nezrozumiteľnosť nie je možné podľa neho 
vôbec postupovať. 
 
Okrem toho po obsahovej stránke má predmetné uznesenie povahu pripomienky k územnému 
plánu, ktoré však možno uplatňovať len v určitom štádiu procesu schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie obce a postupom a v lehotách podľa ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), preto ani z formálneho hľadiska nemôže 
predmetné uznesenie obstáť.   
 
S ohľadom na vyššie uvedené dôvody sú splnené podmienky na pozastavenie výkonu uznesenia 
obecného zastupiteľstva starostom obce podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení. 
 
V Žehni, dňa 22.12.2016                                                                  Slavomír Lipták 
                                                                                                                    Starosta obce



 
 

 

Pozastavenie výkonu uznesenia Obecného 
zastupiteľstva obce Žehňa zo dňa 14.12.2016 č. 

51/12/2016  

 
 
V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

pozastavujem  
 

výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Žehňa zo dňa 14.12.2016 č. 51/12/2016, 
 
pretože sa domnievam, že odporuje zákonu a je pre obec zjavne nevýhodné, a preto uznesenie 
nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 51/12/2016 zo dňa 14.12.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu prerokované na 
zasadnutí Obecnej rady v Žehni, dňa 22.12.2016 v súlade s §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 
Dňa 14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo obce Žehňa schválilo uznesenie č. 51/12/2016, ktorým 
navrhlo prácu ekonóma na polovičný úväzok. 
 

Toto uznesenie odporuje zákonu, a to z nasledovných dôvodov: 
 

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení organizáciu obecného úradu, počet 
zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.  
 

Podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení starosta vydáva pracovný 
poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; 

informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. 
 

V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení rozhodovanie, týkajúce sa organizácie 
obecného úradu, počtu zamestnancov, ich pracovných úväzkov patrí do výlučnej právomoci 
starostu obce, ktorú realizuje vydávaním organizačného poriadku obce a jeho zmien ako aj 
rozhodovaním v pracovnoprávnych vzťahoch ako štatutárny orgán obce.   
 

Keďže ide o výlučnú právomoc starostu, rozhodovanie o týchto otázkach si nemôže vyhradiť 
obecné zastupiteľstvo ani nemôže do tejto právomoci starostu žiadnym iným spôsobom 
zasahovať, a to ani formou návrhov či pokynov. 
 
S ohľadom na vyššie uvedené dôvody sú splnené podmienky na pozastavenie výkonu uznesenia 
obecného zastupiteľstva starostom obce podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení. 
 
V Žehni, dňa 22.12.2016                                                              Slavomír Lipták 
                                                                                                               Starosta obce



 
 

 

Pozastavenie výkonu uznesenia Obecného 
zastupiteľstva obce Žehňa zo dňa 14.12.2016 č. 

52/12/2016  

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

pozastavujem  
 

výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Žehňa zo dňa 14.12.2016 č. 52/12/2016, 
 

pretože sa domnievam, že odporuje zákonu a je pre obec zjavne nevýhodné, a preto uznesenie 
nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 52/12/2016 zo dňa 14.12.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu prerokované na 
zasadnutí Obecnej rady v Žehni, dňa 22.12.2016 v súlade s §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 

Dňa 14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo obce Žehňa schválilo uznesenie č. 52/12/2016, ktorým 
došlo k doplneniu členov do Obecnej rady o osoby Peter Horváth, Rudolf Mačo, Marek Dudža, 
Atila Géňa, Kornélia Gdovinová, Martin Bačo, čím došlo k zvýšeniu počtu členov Obecnej rady 
z troch na deviatich členov. 
 

Toto uznesenie odporuje zákonu, a to z nasledovných dôvodov: 
 

Podľa § 14 ods. 1 veta prvá a druhá zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení obecné 
zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.   
 

Podľa § 14 ods. 2 veta prvá zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení počet členov obecnej 
rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. 
 
 

Zvýšenie počtu členov obecnej rady z troch na deviatich členov je neprípustné, nakoľko 
prekračuje maximálny počet členov obecnej rady, stanovený zákonom (najviac tretina poslancov 
obecného zastupiteľstva).  Ustanovenie osôb, ktoré nie sú poslancami obecného zastupiteľstva 
(napr. Atila Géňa), za členov obecnej rady odporuje zákonu, pretože členmi obecnej rady môžu 
byť len poslanci obecného zastupiteľstva.  
 

S ohľadom na vyššie uvedené dôvody sú splnené podmienky na pozastavenie výkonu uznesenia 
obecného zastupiteľstva starostom obce podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení, preto obecnej rade navrhujem prijať uznesenie vo vyššie uvedenom znení.  
 
 
 

V Žehni, dňa 22.12.2016                                                                  Slavomír Lipták 
                                                                                                             starosta obce 
 


