
                                          Z á p i s n i c a     č.  1/2019 

                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 14.02.2019 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,  

                  Jaroslav Sendža, Ján Šimko 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa  14.02.2019 (štvrtok) o 17,00 hod. v budove Obecného 

domu,   v súlade s § 12, ods.3 2. vety zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

Návrh programu: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnení uznesení 

4.  Zriadenie komisií a určenie jej členov  

5.  Žiadosti občanov 

6. Vysporiadanie podielu na parcele 5/1 a 5/2 

7.  Zapojenie sa do výzvy Podpora rozvoja športu 

8.  Odsúhlasenie dotácie pre futbalové kluby 

9.  Vstup do Mikroregiónu Dolná Torysa 

10.  Rôzne - informácia Zdravé regióny 

11.  Diskusia 

12.  Záver 

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

 

Pán poslanec Sendža Jaroslav navrhol doplniť do programu bod návrh prerokovať úpravy 

platu  zastupujúceho starostu.. 

Pán poslanec Ing. Krajňák Cyril  plán jednotlivých komisií. 

Pán poslanec Horváth Peter navrhol vytvoriť komisiu pre výberové konania. 

Za zmenený program bolo odhlasované. 

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

 

Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Makarová Janka. 

Za overovateľov boli určení poslanci Ing. Galdun Dušan, Mačo Milan. 

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

   

K bodu č. 3 

Uznesenie č. 53/12/2018 –  výsledky volieb, zloženie sľubu poslancov ... splnené 

Uznesenie č. 54/12/2018 – poverenie poslanca zvolávaním zasadnutí OZ  ... splnené 

 

K bodu č. 4 

Na stretnutí poslancov boli navrhnuté komisie aj členovia jednotlivých komisií. 

Uznesenie č. 1/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA  PRE  DODRŽIAVANIE  VEREJNÉHO PORIADKU:   

Ing, Krajňák Cyril, Sendža Jaroslav, Šimko  Ján, Horváth Peter, Mačo Milan 

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



Uznesenie č. 2/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA  PRE  OCHRANU  VEREJNÉHO  ZÁUJMU:   

Ing. Galdun Dušan, Mačo Tomáš, Sendža Jaroslav 

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

 

Uznesenie č. 3/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA  PRE  KULTÚRU  A  ŠPORT :   

Ing. Galdun Dušan, Ing. Krajňák Cyril, Horváth Peter 

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

  

Uznesenie č. 4/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA PRE VÝSTAVBU, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :  

Ing Krajňák Cyril, Ing.Galdun Dušan, Mačo Tomáš 

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

 

Uznesenie č. 5/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA   PRE  VÝBEROVÉ  KONANIA :  

Ing. Krajňák Cyril, Horváth Peter,  Šimko Ján 

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

 

K bodu č. 5 

Uznesenie č. 6/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje žiadosť p. Marcela Maťhová, Žehňa 58  -  

prepožičanie sály pre detí, počas 7 dní . 

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

 

Uznesenie č. 7/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  schvaľuje žiadosť Dalibor Mačo, Ž 48  - prenájom repro 

súprava pre rómsku skupinu BEVI BAND, nájomnú zmluvu na 1 rok, v zmluve bude 

zakotvené dodržiavať nočný kľud po 22 hod.a neskúšať počas adventu a pôstu.  Za akékoľvek 

poškodenie  zodpovedá  nájomca zariadenia. 

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

 

Uznesenie č. 8/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje žiadosť M.Žolták, D.Mačo, Žehňa  -  prenájom sály 

na skúšku, nacvičovanie kapely na 2 mesiace za poplatok 10 € na mesiac, za energie. 

Hlasovanie:       za  ... 6 (Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo,  

                            Tomáš Mačo, Ján Šimko) 

                             proti  ... 0,                                    zdržal sa  ... 1 (Sendža J.) 

 

Uznesenie č. 9/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni nedoporučujú  žiadosť O.Mačo, Ž 39  -  jednorázový 

príspevok, ale sa mu pomôže inak. Komisia pre výstavbu a verejného poriadku preverí 

skutočnosť a dá k tomu vyjadrenie. 

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

 



 

K bodu č. 6 

Starosta obce navrhol vysporiadať podiely na parcelách, ktoré boli vysporiadané vlastníkmi – 

Gálová Milena, rod. Železníková, LV 918 daruje svoj podiel obci. Jedná sa o parcely pri 

Materskej škôlke, parc. č. 5/1 podiel 3/12  a parc.č. 5/2 podiel 3/12  ...  poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 10/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy na prevod podielov 

parc. č. 5/1 podiel 3/12 a  parc.č. 5/2 podiel 3/12 vlastník Gálová Milena, rod. Železníková, 

LV 918. 

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

 

K bodu č. 7 

Zapojenie sa do Výzvy Podpora rozvoja športu na rok 2019 výstavba multifunkčných ihrísk, 

detských ihrísk. Termín predkladania 15.03.2019, spracovanie výzvy do 500 € s DPH   ..  

poslanci doporučujú, poverujú komisiu pre šport. Nato sa poslanci dohodli podať žiadosť na 

detské ihrisko na obecnej parcele pri Materskej škole. 

Uznesenie č. 11/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje spracovať žiadosť  a zapojiť sa do výzvy Podpora 

rozvoja športu na rok 2019 – detské ihrisko pri Materskej škole.  

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

 

K bodu č. 8 

Na obecný úrad boli predložené žiadosti o dotácie pre TJ Budovateľ Žehňa s navrhnutým 

rozpočtom 8.865 € a OZ Rómovia napredujú dopredu... s rozpočtom 3.410 €. 

Uznesenie č. 12/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje dotáciu pre TJ Budovateľ Žehňa vo výške 5.000 €, 

dotáciu pre FK Rómovia napredujú dopredu... vo výške 3.000 €. 

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

  

K bodu č. 9 

Starosta navrhol poslancom vstup obce do Mikroregiónu Dolná Torysa, čo poslanci na 

stretnutí sa dohodli, že nedoporučujú. Avšak po opätovnom oboznámení sa s úlohami 

poslanci prijali nasledovné :  

Uznesenie č. 13/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  schvaľuje vstup obce do mikroregiónu Dolná Torysa. 

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

 

K bodu č. 10 

- V obci prebieha projekt Zdravé regióny od roku 2017 (Mačová Viera)  

- Poslanec Šimko sa informoval, čo je s napojením vody na IBV Nad Kostolom,  

poslanec Ing. Krajňák C. mal dohodnúť stretnutie s VVS a.s. Košice ohľadom nového 

vodného zdroja v obci. Oznámil, že má dohodnuté stretnutie  aj so splnomocnencom vlády p. 

Abelom Ravaszom. Termín upresní. 

-  poslanec Sendža J. žiada zvýšiť výkon obecnej stránky a doložiť foto MŠ po rekonštrukcii 

na stránku 

-Pán poslanec Sendža navrhol v doplňujúcom bode do programu úpravu platu zastupujúcemu  

starostovi na základný plat starostu do vyhlásenia volieb. 

Uznesenie č. 14/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni v súlade s§3 ods.1 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových podmienkach starpstov a §11 Ods. 4 zákona o obecnom zriadení upravuje plat 



zastupujúcemu starostovi. Úprava bude vykonaná v súlade so zákonom 253/1994 §3 ods. 1 

bez uplatnenia §4 ods. 2 ( bez navýšenia platu) teda schvaľuje starostovi základný plat od 

01.03.2019.  Uznesenie bude platné do volieb, ktoré budú vyhlásené v súlade z príslušným 

zákonom po vydaní rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Hlasovanie:      za   ...  6 (Peter Horváth, Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,  

Jaroslav Sendža, Ján Šimko)            proti  ... 0,               zdržal sa  ...  1 (Ing.Galdun D.) 

-Poslanec Šimko Ján sa informoval ako sa bude riešiť Dom smútku, pretože je v 

katastrofálnom stave aj informácie ohľadom zamestnancov MOPS. 

- Plán zasadnutí OZ, plán kultúrno-spoločenských akcií pripraviť na stretnutie poslancov. 

- Pán Piskura sa informoval ohľadom mostíka na ceste nad Kostolom. 

- Pani Gdovinová požiadala o slovo, ohľadom webovej stránky, ohľadom dotácií na futbalové 

kluby a ohľadom nových volieb starostu. 

 

     Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala:  Makarová Janka 

Overovatelia:  Ing. Galdun Dušan 

                        Mačo Milan   

                             

 

 

     

                                                                                            Slavomír Lipták 

                                                                                             Starosta obce  


