
                                            Z á p i s n i c a     č.  2/2018 

                    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                             konaného dňa 12.02.2018 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Horváth P, Mačo  R, Mačová R, Šimko J, Mgr. Kolesárová H,  

                   Dužda M – došiel 16,25 hod. 

                   Bačo M.-  došiel 16,30 hod. 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 12.02.2018 (pondelok) o 16,00 hod. v budove Obecného domu, bolo 

zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.  

 

    Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Schválenie VZN 8/2017 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Žehňa 

5.  Schválenie VZN 9/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

     škôl a školských zariadení v obci Žehňa    
6.  Prerokovanie protestu prokurátora k Pd 235/17/7707-5 (ÚPNO) 

7.  Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017 

8.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018 

9.  Prerokovanie návrhov zo zasadnutia komisie zo dňa 05.02.2018 

      (Plán zasadnutí OZ, Kultúrnospoločenské akcie 2018, Revitalizácia obce, zapojenie sa do NP 

      vysporiadanie pozemkov v marginalizovaných komunitách, žiadosti občanov ...) 

10.  Diskusia 

11.  Záver  

Hlasovanie:      za   ...  5 (Mgr.Kolesárová H, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J)  

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

 
Za zapisovateľku bola určená Janka Makarová, pracovníčka obce. 

Za overovateľov zápisnice boli určení  Mačo Rudolf, Šimko Ján. 

Hlasovanie:      za   ...  5 (Mgr.Kolesárová H, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J)  

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

 
K bodu  č. 3  

Uznesenie č. 44/9/2017 -  ÚPNO prerokované samostatne v bode č. 6 

Uznesenie č. 48/9/2017 -  odkup pozemkov v RO  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 49/9/2017 -  cesta Dúbrava k cintorínu   ... úloha trvá 

Uznesenie č. 51/9/2017 -  chodník Dúbrava  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 52/9/2017 -  vypracovanie PD v RO  ...  úloha trvá 

Uznesenie č. 53/9/2017 -  revitalizácia obce PD  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 54/9/2017 -  napojenie vody PD IBV Nad Kostolom  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 55/9/2017 -  Obecné komunitné centrum  ... zrušiť uznesenie, prijaté nové 

Uznesenie č. 56/9/2017 -  ČOV a spoluúčasť na financovaní  ...  úloha trvá 

Uznesenie č. 58/12/2017 -  Správy o vykonaných kontrolách HK  ...  úloha splnená 

Uznesenie č. 59/12/2017 -  Rozpočet 2018  ... splnené 

Uznesenie č. 60/12/2017 -  VZN 4/2017 o dotáciách  ... splnené 

Uznesenie č. 61/12/2017 -  Úprava rozpočtu 2017   ... splnené 

Uznesenie č. 62/12/2017 -  Výzva Prevencia kriminality  ...  splnené 



Uznesenie č. 63/12/2017 -  Odkup vyčlenenie parcely od Lesného a pozemkového spoločenstva 

Žehňa. Podané na zápis GP na katastri   ...    úloha trvá 

Uznesenie č. 64/12/2017 – Bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR. Podať žiadosť na SPF  

...  úloha trvá 

Uznesenie č. 65/12/2017 -  Nesúhlas s plánom využívanie ložiska andezitov v Žehni  ...  splnené 

Uznesenie č. 66/12/2017 -  Zvýšenie stravnej jednotky v JŠ, obedy pre dospelých a dôchodcov   ...  

zhrnuté vo VZN č.9/2017 

Uznesenie č. 67/12/2017 -  Koncoročné odmeny poslancov  ... splnené 

Uznesenie č. 1/1/2018 –  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a projekt Obecné Komunitné 

centrum - splnené 

Uznesenie č. 2/1/2018 – Podanie projektu Obecné Komunitné centrum - splnené 

Uznesenie č. 3/1/2018 – Spolufinancovanie projektu Obecné Komunitné centrum - splnené 

 

     Starosta navrhuje prijať uznesenie o zrušení starého uznesenia o KC č.55/9/2017. Nato poslanci 

prijali nasledovné: 

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 ) 

 

K bodu č. 4 

VZN 8/2017 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Žehňa bolo upravené o poplatok za prenájom 

hrobového miesta pre cudzích občanov 100 € na 10 rokov. Tento návrh VZN 8/2017 bol zverejnený 

dňa 15.12.2017 do 30.12.2017. K nemu nebola prijatá žiadna pripomienka. 

Nato Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné: 

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. 

 

K bodu č. 5 

VZN 9/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení v obci Žehňa bolo navrhnuté zvýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni na 1,19 € 

a obed pre dospelých a dôchodcov na 2,50 €. Návrh bol zverejnený dňa 15.12.2017 do 

30.12.2017, k nemu neboli prijaté žiadne pripomienky. Nato poslanci prijali nasledovné: 

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. 

 

K bodu č. 6 

Dňa 21.12.2017 bol prijatý protest prokurátora č. Pd 235/17/7707-5 proti uzneseniu OZ č. 

43/8/2017 zo dňa 22.08.2017 a potvrdzujúcemu uzneseniu č. 44/9/2017 zo dňa 18.09.2017, 

kde prokurátor navrhuje protestom napadnuté uznesenie zrušiť, pretože je nezákonné. 

Nato poslanci prijali nasledovné: 

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. 

 

K bodu č. 7 

Hlavná kontrolórka predniesla správu z kontrolnej činnosti HK za rok 2017. 

 

 

 

    O 17,06  hod. poslanci Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R – odišli zo zasadnutia OZ, 

tým pádom poslanci neboli uznášaniaschopní a starosta ukončil zasadnutie OZ. 

 
 

 

 

Zapísala:   Makarová Janka 

 

Overovatelia:   Mačo Rudolf 

                         Šimko Ján 

 

                                                   

 

 

 

                                                                                                                    Slavomír Lipták 

                                                                                                                      Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 


