
                                            PRIJATÉ   UZNESENIA   -   2017 

 
 

Uznesenie č.1/2/2017: 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A)  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Žehňa o udržiavaní všeobecnej čistoty, verejnom poriadku a chove zvierat na území 

obce č. 3/2013 

B)    p o v e r u j e  starostu obce Žehňa zabezpečiť zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného 

nariadenia č.1/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa o udržiavaní 

všeobecnej čistoty, verejnom poriadku a chove zvierat na území obce č. 3/2013, na úradnej tabuli obce 

po dobu najmenej 15 dní ako aj jeho zverejnenie na internetovej stránke obce.  

Hlasovanie :       za   ...  5 

 

Uznesenie č. 2/2/2017: 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A)  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa č.2/2017,  ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa č. 2/2014 o určení náležitosti miestnych poplatkov v obci 

Žehňa v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 

B)    p o v e r u j e  starostu obce Žehňa zabezpečiť zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Žehňa č. 2/2017,  ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa č. 

2/2014 o určení náležitosti miestnych poplatkov v obci Žehňa v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/2015, na úradnej tabuli obce po dobu najmenej 15 dní ako aj jeho zverejnenie na 

internetovej stránke obce.  

Hlasovanie :      za  ...  5 

 

Uznesenie č. 3/2/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A)  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa o niektorých podmienkach držania 

psov na území obce Žehňa č. 3/2017 

B)  p o v e r u j e  starostu obce Žehňa zabezpečiť zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Žehňa o niektorých podmienkach držania psov na území obce Žehňa č. 3/2017, na 

úradnej tabuli obce po dobu najmenej 15 dní ako aj jeho zverejnenie na internetovej stránke obce. 

Hlasovanie :    za  ...   5 

 

Uznesenie č. 4/2/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A)    s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa o verejnom poriadku na území obce 

Žehňa č. 4/2017 

B)    p o v e r u j e  starostu obce Žehňa zabezpečiť zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Žehňa o verejnom poriadku na území obce Žehňa č. 4/2017,  na úradnej tabuli obce po 

dobu najmenej 15 dní ako aj jeho zverejnenie na internetovej stránke obce. 

Hlasovanie :    za  ...   5 

 

Uznesenie č. 5/2/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A)  s c h v a ľ u j e  Smernicu o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Žehňa č. 2017 -1 

B)  p o v e r u j e  starostu obce Žehňa zabezpečiť zverejnenie schválenej Smernice o úhradách za 

služby a úkony poskytované obcou Žehňa č. 2017 – 1  spôsobom v obci obvyklým. 

Hlasovanie :    za  ...   5 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2/2017 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

ž i a d a  spracovateľa o zapracovanie UPNO Ing. arch. Poláka, priloženej štúdie rozšírenia romskej 

osady, ponechania časti bytov nad cestou pri Komunitnom centre podľa priloženie projektovej 

dokumentácie.  

Hlasovanie:    za  ...  5 

 

Uznesenie č. 7/2/2017 –  

Obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 11.02.2017  

p r i j í m a   toto uznesenie domy, ktoré sú v projektovej dokumentácií obce Žehňa označené 

k asanácií, nebudú nikdy asanované, pretože v dohľadnej dobe na základe projektu Podpora 

vysporiadania pozemkov, ich pozemky budú vysporiadané a po vybudovaní ČOV budú napojené na 

novovybudovanú kanalizáciu. 

Hlasovanie:    za   ...  5 

 

Uznesenie č. 8/2/2017 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A)  v zmysle § 18  ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  v y h l a s u j e  deň konania 

voľby hlavného kontrolóra obce dňa 10.04.2017, 

B)   p o v e r u j e   starostu obce, aby v termíne zverejnil a zabezpečil voľbu hlavného kontrolóra obce 

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

                         Proti  ... 0                             zdržal sa  ... 0 

 

 

Uznesenie č. 9/4/2017 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni zvolilo za hlavného kontrolóra obce Mgr. Ľudmilu Kopčákovú, bytom 

Tulčík 288, s počtom  platných hlasov 5. 

Hlasovanie:      za   ...  6 (Mgr. Kolesárová H, Bačo M, Dužda M, Mačo R, Žuľa J, Mačová R) 

                          proti  ...   0                              zdržal sa   ... 0  

 

Uznesenie č. 10/4/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce Žehňa nasledovne: 

-  Plat podľa predloženého návrhu v dôvodovej správe vo výške 194 € 

- + Mesačná odmena vo výške 30 % vo výške 59 €, 

- Spolu mesačne 253 €  s účinnosťou od 11.04.2017. 

Hlasovanie:      za   ...  6 (Mgr. Kolesárová H, Bačo M, Dužda M, Mačo R, Žuľa J, Mačová R) 

                          proti  ...   0                              zdržal sa   ... 0  

 

Uznesenie č. 11/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 

1/2017 – navýšenie rozpočtu podľa zmeny normatívu ZŠ a schválených projektov,  v príjmovej aj vo 

výdajovej časti o sumu 195.267 €. 

- Jedná sa o úpravu normatívu v ZŠ o sumu  ...   10.431 € 

- Schválený projekt Prístavba MŠ    ...  169.800 € 

- Projekt predaj PD elektrická prípojka IBV Nad Kostolom   ... 7.540 € 

- Projekt kamerový systém v obci  ...  7.496 € 

Celkový rozpočet sa navýši zo sumy 868.410 €  na 1 063 677 €. 

Hlasovanie:   za   ...  6  (Mgr. Kolesárová H, Bačo M, Dužda M, Mačo R, Žuľa J, Mačová R) 

                       proti   ...  0                                  zdržal sa  ... 0                      

 

Uznesenie č. 12/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parc.č. 314/24 orná pôda o výmere 399 m2 



1. predávajúci Tudor Jozef, r.Tudor, Dúbrava 82, v podiele 135/1440, výmera 37,06 m2 za kúpnu cenu 

1 cent, 

2. predávajúci Krajňáková Alena, r.Paločková, Dúbrava 96, v podiele 80/1440, výmera 22,16 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

3. predávajúci Mgr. Dancák Jozef, r.Dancák, Benkovce 116, v podiele 110/1140, výmera 30,48 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

4.  predávajúci Kosciková Oĺga, r.Osavčuková, Partizánska 8, Drienov, v podiele 22/1440, výmera 

6,10 m2 za kúpnu cenu 1 cent, 

5.  predávajúci Osadzuk Tibor, r.Osadzuk, Uzovské Pekľany 55, v podiele 22/1440, výmera 6,10 m2 

za  kúpnu cenu 1 cent, 

6.  predávajúci Osavčuk Ján, r.Osavčuk, Dúbrava 90, v podiele 22/1440, výmera 4,10 m2 za kúpnu 

cenu 1 cent, 

7.  predávajúci Oravcová Marta, r.Osadzuková, Kokošovce 192, v podiele 22/1440, výmera 6,10 m2 

za kúpnu cenu 1 cent, 

8.  predávajúci Kasanická Milena, r.Tomečková, Dúbrava 95, v podiele 45/1440, výmera 12,47 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

9.  predávajúci Pažuk Ján, r.Pažuk, Dúbrava 93, v podiele 84/1440, výmera 23,27 m2 za kúpnu cenu 1 

cent, 

10.  predávajúci Komár Milan, r.Komár, Dúbrava 94, v podiele 84/1440, výmera 23,27 m2 za kúpnu 

cenu 1 cent, 

11. predávajúci Moučanová Mária, r.Pažuková, Dúbrava 91, v podiele 84/1440, výmera 23,27 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

12.  predávajúci Šutková Danka, r.Kolesárová, M.Slovenskej 20, Prešov, v podiele 84/1440, výmerea 

23,27 m2 za kúpnu cenu 1 cent. 

13.  predávajúci Neubellerová Helena, r.Pažuková, Na brehu 48, Solivar Prešov, v podiele 84/1440, 

výmera 23,27 m2 za kúpnu cenu 1 cent, 

14.  predávajúci Pažiuková Tekla, r.Kolodová, v podiele 180/1440, výmera 49,87 m2 za kúpnu cenu 1 

cent, 

15.  predávajúci Osadzuková Viera, r.Moučanová, Fintická 39, Nižná Šebastová, v podiele 22/1440, 

výmera 6,10 m2 za kúpnu cenu 1 cent, 

16.  predávajúci Sendža Jaroslav, r.Sendža, Žehňa 56, v podiele 360/1440, výmera 99,75 m2 za kúpnu 

cenu 1 cent. 

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

                         proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 13/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parcela č. 314/33 orná pôda  o výmere 266 m2 

Parcela č. 314/34 orná pôda o výmere 49 m2 

1.  predávajúci Vardziková Dorota, r.Kačkošová, v podiele 100/800, výmera 33,2 m2 za kúpnu cenu 1 

cent, 

2.  predávajúci Petrušková Katarína, r.Vardžiková, Abranovce 67, v podiele 20/800, výmera 6,65 m2 

za kúpnu cenu 1 cent, 

3.  predávajúci Ivanková Mária, r.Vardžiková, Ruská Nová Ves 108, v podiele 20/800, výmera 6,65 

m2 za kúpnu cenu 1 cent, 

4.  predávajúci Vardžiková Drahomíra, r.Vardžiková, Suchá Dolina 44, v podiele 20/800, výmera 6,65 

m2 za kúpnu cenu 1 cent,  

5.  predávajúci Vardžiková Margita, r.Ivanková, Abranovce 113, v podiele 5/800, výmera 1,66 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

6.  predávajúci Radačovská Irena, r.Vardžiková, Abranovce 113, v podiele 5/800, výmera 1,66 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

7.  predávajúci Hudačová Marta, r.Vardžíková, Abrahámovce 66, v podiele 5/800, výmera 1,66 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  



8.  predávajúci Vardžík Vladimír, r.Vardžík, Justičná 3, Prešov, v podiele 5/800, výmera 1,66 m2 za 

kúpnu cenut 1 cent, 

9.  predávajúci Vardžíková Anna, r.Jankaničová, Abranovce 64, v podiele 4/800, výmera 1,33 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

10.  predávajúci Pavlinská Eva, r.Vardžíková, Vihorlatská 5, Prešov, v podiele 4/800, výmera 1,33 m2 

za kúpnu cenu 1 cent, 

11.  predávajúci Partilová Anna, r.Vardžíková, Demjata 201, v podiele 4/800, výmera 1,33 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

12.  predávajúci Vardzik Ľubomír r.Vardzik, Vyšná Šebastová 231, v podiele 4/800, výmera 1,33 m2 

za kúpnu cenu 1 cent,  

13.  predávajúci Vardziková Marcela, Abranovce 64, v podiele 4/800, výmera 1,33 m2 za kúpnu cenu 

1 cent,  

14.  predávajúci Tudor Jozef, r.Tudor, Žehňa Dúbrava 82, v podiele 200/800, výmera 66,50 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

15.  predávajúci Vardzik Andrej, r.Vardzik (ž.Dorota r.Kačkoš), v podiele 100/800, výmera 33,25 m2 

za kúpnu cenu 1 cent,  

16.  predávajúci Moravič Antal, r.Moravič, v podiele 100/800, výmera 33,25 m2 za kúpnu cenu 1 cent,  

17.  predávajúci Krajňák Ľuboslav, r.Krajňák, Abranovce 95, v podiele 100/800, výmera 33,25 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

18.  predávajúci Krajňák Marek, r.Krajňák, Abranovce 24, v podiele 100/800, výmera 33,25 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent. 

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

                        proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 14/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parcela č. 314/39 orná pôda o výmere 249 m2 

Parcela č. 314/40 orná pôda o výmere 114 m2 

1.  predávajúci Krajňák Ján, r.Krajňák (po Michalovi a Márii r Sidorik), v podiele 9/144, výmera 15,56 

m2 za kúpnu cenu 1 cent, 

2.  predávajúci Kerestešová Marta, r.Krajňáková, Kokošovce 43, v podiele 1/48, výmera 5,19 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

3.  predávajúci Ličáková Mária, ro.Krajňáková, v podiele 18/144, výmera 31,12 m2 za kúpnu cenu 1 

cent,  

4.  predávajúci Ňachajová Anna, r.Krajňáková, v podiele 18/144, výmera 31,12 m2 za kúpnu cenu 1 

cent,  

5.  predávajúci Anderková Margita, r.Krajňáková, Abranovce 10, v podiele 30/144, výmera 51,87 m2 

za kúpnu cenu 1 cent,  

6.  predávajúci Krajňák Stanislav, r.Krajňák, Abranovce 49, v podiele 30/144, výmera 51,87 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

7.  predávajúci Ing.Mocná Viera, r.Krajňáková, Jurkovičova 6, Prešov, v podiele 10/144, výmera 

17,29 m2 za kúpnu cenu 1 cent,  

8.  predávajúci Pavlová Marta, r.Krajňáková, Sídlisko 1.mája 69/7, Vranov n/Topľou, v podiele 

10/144, výmera 17,29 m2 za kúpnu cenu 1 cent, 

9.  predávajúci Krajňák Marián, r.Krajňák, Abranovce 115, v podiele 10/144, výmera 17,29 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

10.  predávajúci Hirková Božena, r.Krajňáková, Abranovce 5, v podiele 1/48, výmera 5,19 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent, 

11.  predávajúci Selcuk Mária, r.Kerestešová, Kokošovce 191, v podiele 1/48, výmera 5,19 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent. 

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

                       proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

 



Uznesenie č. 15/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parcela č. 314/41 orná pôda o výmere 410 m2 

Parcela č. 314/42 orná pôda o výmera 232 m 2 

1.  predávajúci Olejárová Anna, r.Varholová, Dulová Ves 133, v podiele 1/8, výmera 51,25 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

2.  predávajúci Varhoľová Mária, r.Varhoľová, Dúbrava 89, v podiele 3/8, výmera 153,75 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent. 

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

                       proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 16/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parcela č. 314/43 orná pôda o výmere 157 m2 

Parcela č. 314/44 orná pôda o výmere 70 m2 

1.  predávajúci Borov Stanislav, r.Borov, Mgr. a Mária Borov r.Čontofalská, Ing., Ľ.Štúra 590/13, 

Vojčice, v podiele 1/1, výmera 157 m2 za kúpnu cenu 1 cent. 

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

                        proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 17/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parcela č. 314/45 orná pôda o výmere 153 m2 

Parcela č. 314/46 orná pôda o výmere 59 m2 

1.  predávajúci Markušová Ľubica r.Barborová, Kokošovce 66, v podiele 82/160, výmera 78,41 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

2.  predávajúci Vojtaško Ľubomír, r.Vojtaško, Vyšná Šebastová 16, v podiele 16/160, výmera 15,30 

m2 za kúpnu cenu 1 cent,  

3.  predávajúci Gáll Milan, r.Gáll, Ing., Lučenská 63, Veľký Krtíš, v podiele 31/160, výmera 29,64 m2 

za kúpnu cenu 1 cent,  

4.  predávajúci Bland Oľga, r.Gallová, Vstavačová 758, Praha, v podiele 31/160, výmera 29,64 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent. 

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

                       proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 18/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel zadná ulica 

Dúbrava, podľa GP č. 40/2015 vypracovanom Jozefom Vavrencom zo dňa 10.11.2015. 

Parcela č. 314/47 orná pôda o výmere 293 m2 

Parcela č. 314/48 orná pôda o výmere 103 m2 

1.  predávajúci Oršuľáková Mária, r.Goliášová, Žehňa, Dúbrava 87, v podiele ¼, výmera 73,25 m2 za 

kúpnu cenu 1 cent,  

2.  predávajúci Dorčák Jozef, r.Dorčák, Bohúňová 11066/10, Solivar Prešov, v podiele ¼, výmera 

73,25 m2 za kúpnu cenu 1 cent,  

3.  predávajúci Menšíková Alena, r.Timková, Meteorová 1491/5, Košice, v podiele 2/4, výmera 

146,50 m2 za kúpnu cenu 1 cent.  

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

                        proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 19/4/2017 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel pre 

Komunitné centrum v obci, podľa vypracovaného geometrického plánu č. 144/2016, vyhotoviteľom 

MMERA. 

Parcela č. 370/4, trvalé trávne porasty o výmere 3.034 m2 

Parcela č. 210/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2 

1.  predávajúci Lydia Hudačeková, r.Ondusková, Žehňa 30, v podiele 3/48, za kúpnu cenu 5 € / m2, 

2.  predávajúci Mgr. Helena Kolesárová, r.Kolesárová, Žehňa 32, v podiele 2/48, za kúpnu cenu 5 € / 

m2, 

3.  predávajúci Jarmila Hadvižďáková, r.Kolesárová, Lúčina 30, v podiele 1/48, za kúpnu cenu 5 € / 

m2, 

4.  predávajúci Ľubomír Kolesár, r.Kolesár, Žehňa 32, v podiele 1/48, za kúpnu cenu 5 € / m2,  

5.  predávajúci Miroslav Ondusko, r.Ondusko,  Žehňa 33, v podiele 27/48, za kúpnu cenu 5 € / m2. 

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

                         proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 20/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel pre 

výstavbu ČOV, prístupovej cesty k ČOV  podľa vypracovaného GP č. 1/2017, vyhotoviteľom 

GeopLUS Prešov. 

Parcela – diel 14 + 30,  170/1 podľa LV 47, o výmere 799 m2, 

Parcela – diel 15 + 31,  170/3 podľa LV 47, o výmere 1.584 m2, 

Parcela – diel 16 + 32,  171/11 podľa LV 47,  o výmere 2.187 m2, 

Spolu výmera 4.570 m2 x 5 €    ...   22.850 €  (v 1 etape, menný zoznam vlastníkov podľa prílohy) 

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

                         proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

                                                     

Uznesenie č. 21/4/2017 – 

Poslanci navrhli dohodnúť stretnutie s projektantom na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. 

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

                           proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 22/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi zistiť podmienky na odkup pozemku pre zberný dvor. 

Hlasovanie:     za   ...  4     ( Bačo M, Dužda M, Mačo R, Žuľa J) 

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

 

Uznesenie č. 23/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie deratizácie obce dva krát v roku 2017. 

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

                          proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 24/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup multifunkčného zariadenia A3, A4 pre obecný úrad. 

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

                         proti    ...   0                                                      zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 25/4/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov v kontrolnej skupine Požiarnych hliadok v obci: 

1. Jaroslav Žuľa 

2. Jozef Fejerčák 

3. Ing. Peter Lukáč 

4. Jozef Moučan 

5. Vladimír Kaprál 

6. Marek Dužda 



7. Peter Horváth 

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

                         proti    ...   0                                 zdržal sa   ... 0 

 

Uznesenie č. 26/4/2017 – 

Starosta obce predloží poslancom 3 cenové ponuky na zemné práce, najnižšia cena + Kamenivo 

makadam 6,60 €/ ton. Cena spolu 2.000 € s DPH. Časť pemzy dodá obec mimo rozpočtu. 

Hlasovanie:      za   ...  4    ( Bačo M, Dužda M, Mačo R, Žuľa J) 

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

 

 

Uznesenie č. 27/6/2017 

1. Pripomienka nie je k prerokovanému návrhu    ...     Neakceptovaná 

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

                      Proti  ... 1 (Mačová R)                  zdržal sa   ...  1 ( Horváth P) 

3.  Pripomienka k fotovoltaickej elektrárni, odstránená      ...     Akceptovaná 

      Hlasovanie:  za  ...  7  (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Dužda M, Horváth P., Mačo R,   Žuľa J, 

                            Mačová R )   

                            Proti  ...  0                   zdržal sa  ...  0 

4.  Pripomienka občania IBV Nad Kostolom, v rámci UPNO je to vyriešené -  OZ berie na vedomie 

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

                              Proti     ... 1  (Mačová R)          zdržal sa   ... 1  (Horváth P) 

                              

Uznesenie č.  28/6/2017      

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí: 

a)  s predložením ŽoNFP s názvom Miestna občianska poriadková služba MOPS na So v rámci výzvy 

OPL-Z-PO5-2017-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce, 

b)  so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

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

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

 

 

Uznesenie č. 29/6/2017 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

a)  schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad, 

b)  schvaľuje výšku prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 117238,27 €, 

c)  schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu rozvoja obce  

vo výške  117238,27 € 

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

 

Uznesenie č. 30/6/2017 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2016. 

Hlasovanie:     za   ...  2  (Bača M, Dužda M)                 

                         proti   ...  4 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J, Mačo R, Horváth P)                             

                         zdržal sa  ... 1 (Mačová R) 

 

Uznesenie č. 31/6/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2016. 

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

    

Uznesenie č. 32/6/2017 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 

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

 



Uznesenie č. 33/6/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 

2017. 

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

 

Uznesenie č. 34/6/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

a)  berie na vedomie Zákon č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

b)  schvaľuje Zásady podávania, prerokovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z. 

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

 

Uznesenie č. 35/6/2017- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje verejné obstarávanie na osvetlenie IBV Nad Kostolom 

v počte 8 svetiel. 

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

    

Uznesenie č. 36/6/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo  v Žehni  žiada starostu zorganizovať stretnutie s dedičmi p. Angelovičovou 

a p. Semančíkom za účelom vysporiadania pozemkov na Dúbravskom cintoríne za účasti všetkých 

poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 37/6/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie chodník Dúbrava 

a následnej realizácie chodníka podľa územného plánu obce Žehňa. 

Termín:   do 30.11.2017 

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

 

Uznesenie č. 38/7/2017 o schválení ÚPN-O Žehňa 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni podľa  § 11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 
berie na vedomie 
1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania Návrhu ÚPN-O Žehňa 
2. Výsledky prerokovania  Návrhu ÚPN-O .  
3. Výsledok preskúmania  Návrhu  ÚPN-O  Žehňa  podľa §25 stavebného zákona Okresným  

úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 03.07.2017 č. OÚ-PO-
OVBP1-2017/29165/66165  ako príslušným orgánom územného plánovania 

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

                         Proti   ...  0,                      zdržal sa  ...  0 

 

 

Uznesenie č. 39/7/2017 o schválení ÚPN-O Žehňa 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni podľa  § 11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 
súhlasí 
 s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach k  Návrhu ÚPN-O  
Hlasovanie:    za  ... 5 (Mgr.Kolesárová H,  Bačo M, Mačo R, Dužda P, Žuľa J)    

                         Proti   ...  0,                      zdržal sa  ...  0 

 



Uznesenie č. 40/7/2017 o schválení ÚPN-O Žehňa 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni podľa  § 11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 
schvaľuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení, Návrh ÚPN – O vypracovaný 
Ing. arch. Ľubomírom Polákom, so zapracovaním pripomienok odsúhlasené Obecným  
zastupiteľstvom zo dňa 13.06.2017 
Hlasovanie:    za  ...  5 (Mgr.Kolesárová H,  Bačo M, Mačo R, Dužda P, Žuľa J)    

                         Proti   ...  0,                      zdržal sa  ...  0 

 
 
 
Uznesenie č. 41/7/2017  o schválení ÚPN-O Žehňa 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni podľa  § 11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 
schvaľuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie   
č. 5/2017,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť   
Hlasovanie:    za  ...  4 (Mgr.Kolesárová H,  Bačo M, Mačo R, Žuľa J)    

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

 
 
 
Uznesenie č. 42/7/2017 o schválení ÚPN-O Žehňa 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni podľa  § 11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 
žiada 
1. zverejniť záväznú časť   ÚPN-O , v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to : 
 a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 
                spôsobom 
 b) doručením dotknutým orgánom 
 zodpovedný:   starosta obce                     termín: do 30 dní 
 
2. označiť   ÚPN-O  v zmysle § 28 ods. 1  stavebného zákona  schvaľovacou doložkou 
              zodpovedný :  starosta obce                                  termín : do 30 dní 
 
3. uložiť    ÚPN-O , v zmysle § 28  ods. 3 stavebného zákona  
  na týchto miestach: 
  a) na obci -obecnom úrade v Žehni 
  b) na  spoločnom stavebnom úrade v Prešove 
  c) na Okresnom  úrade v Prešove , odbore výstavby a bytovej politiky . 
              zodpovedný :    starosta obce                                  termín : do 30 dní 
 
4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona, a spolu s kópiou 

uznesenia o schválení doručiť na  Ministerstvo dopravy ,,sekcia výstavby , odbor 
územného plánovania,  Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava . 

 zodpovedný:  starosta obce                              termín: do 3 mesiacov 
 
Hlasovanie:      za  ...  5 (Mgr.Kolesárová H,  Bačo M, Mačo R, Dužda P, Žuľa J)    

                           Proti   ...  0,                      zdržal sa  ...  0. 

 
 



Uznesenie  č. 43/8/2017 o doplnení parciel č. KN E 176/3 a KN E 176/1 do ÚPN-O Žehňa 

 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni žiada 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. 
 

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

                         proti   ...  0                     

                         zdržal sa  ... 1 (Mgr. H. Kolesárová)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozastavenie výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Žehňa 

                                      zo dňa 22.08.2017 

                                           č. 43/8/2017  

 

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 č. 43/8/2017 zo dňa 22.08.2017, 

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. 43/8/2017 zo dňa 22.08.2017 bolo pred pozastavením ich výkonu prerokované 

na zasadnutí Obecnej rady v Žehni, dňa 31.08.2017 v súlade s §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

Dňa 22.08.2017 Obecné zastupiteľstvo obce Žehňa schválilo uznesenie č. 43/8/2017, ktorým 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni žiada 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. 

 

Toto uznesenie odporuje zákonu a zároveň je pre obec nevýhodné, a to z nasledovných 

dôvodov: 



Predmetné uznesenie je formulované neurčito a nezrozumiteľne, nakoľko z neho vôbec nie je 

možné zistiť, o ktoré konkrétne pozemky sa má jednať, keď minimálne vo vzťahu k pozemku 

EKN s parc.č. 176/1 sú v katastri nehnuteľnosti evidované dva rozdielne pozemky, a to 

pozemok EKN s parc. č. 176/1, o výmere 2.063 m², druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

LV č. 616 a pozemok EKN s parc.č. 176/1, o výmere 16.533 m², druh pozemku: lesné 

pozemky, zapísaný na LV č. 206. Okrem toho z predmetného uznesenia nie je možné zistiť 

ani to, akým spôsobom majú byť predmetné pozemky zaradené do územného plánu ani 

lehota, v ktorej sa tak má stať. Navyše minimálne vo vzťahu k pozemku EKN s parc.č. 176/3 

s ohľadom na výmeru pozemku je zjavné, že nie je možné zmeniť účelové využitie pozemku 

ako celku. 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.   

Navyše v prípade obce Žehňa došlo k schváleniu územného plánu dňa 6.7.2017, teda od jeho 

schválenia neuplynuli ani dva mesiace, pričom s ohľadom na aktuálnosť územného plánu, 

finančnú a časovú náročnosť obstarávania územného plánu ako aj ust. § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktoré 

predpokladá prehodnotenie potreby aktualizácie územného plánu až po 4 rokoch od jeho 

schválenia, nie je pre obec výhodné ani potrebné v súčasnej dobe akýmkoľvek spôsobom 

znovu otvárať územný plán.   

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 31.8.2017                                                                          Slavomír Lipták 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uznesenie č. 44/9/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni žiada starostu obce doplniť do ÚPN-O Žehňa parc. č. KN E 

176/3 a KN E 176/1 a v budúcnosti na nich plánovať výstavbu sociálnych bytov. 

Hlasovanie:    za   ...  všetci prítomní poslanci 6  

                       (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Žuľa J)          

                       Proti    ...   0 

                       Zdržal sa   ... 0 

 

 

 
Uznesenie č. 45/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v obci Žehňa schvaľuje VZN č. 6/2017 o vylepovaní volebných plagátov v obci 

Žehňa. 

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

 

 

Uznesenie č. 46/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2016. 

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

 

 
Uznesenie č. 47/9/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

a)  berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2017 

b)  schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017, celkový rozpočet obce vo výške 

1.063677  sa  navyšuje v príjmovej aj vo výdajovej časti o sumu 7.285 €.  

Celkový upravený rozpočet obce k 30.09.2017 predstavuje sumu  1.070962 €.  

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

 

 
Uznesenie č. 48/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkup pozemkov v rómskej osade podľa ÚPNO, podľa dielov 

1-29 a podľa vypracovaného GP 1/2017 vypracovaného dňa 23.3.2017, GeoPLUS Prešov, overený 

dňa 20.4.2017, č. G-509/2017. 

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

 

 
Uznesenie č. 49/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  poveruje starostu obce zvolať majiteľov pozemkov parc.č. 223/3, LV 

434, na spoločné jednanie za účasti poslancov. 

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

 

 
Uznesenie č. 50/9/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov cintorín Dúbrava od vlastníkov. 

Dohodnutá maximálna cena 5 € za m2, okrem štátnej cesty. 

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

 

 

 



Uznesenie č. 51/9/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje PD vetva A, chodník na Dúbrave. 

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

 
Uznesenie č. 52/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovanie PD cesta a inžinierske siete v rómskej osade. 

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

 

 
Uznesenie č. 53/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vyhotovením PD revitalizácie stredu obce Žehňa, po 

predchádzajúcej konzultácii poslancov s projektantom. 

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

 

 

Uznesenie č. 54/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s vypracovaním PD napojenie vody IBV Nad Kostolom. 

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

 

 
Uznesenie č. 55/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  s c h v a ľ u j e: 

a) predloženie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód 

výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2  na projekt :     Obecné komunitné centrum v obci Žehňa, 

ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žehňa na roky 2013 

- 2022 

b)     zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP 

c)      výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektov z celkových oprávnených výdavkov 

pre projekt:   Obecné komunitné centrum v obci Žehňa, kód výzvy, t.j. OPLZ-PO6-SC613-2016-2  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s celkovým financovaním  5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekte Komunitné centrum obce, podľa verejného obstarávania.   

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

 
Uznesenie č. 56/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s výstavbou ČOV s 5% spoluúčasťou na projekte ČOV 

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

 

 

 

Uznesenie č. 57/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce za 1.polrok 

2017. 

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

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

 

 

 


