
                                          Z á p i s n i c a     č.  2/2019 

                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 16.05.2019 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Milan Mačo, Tomáš Mačo, Jaroslav Sendža, Ján Šimko 

Neprítomní :  Ing. Cyril Krajňák  

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa  16.05.2019 (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.  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

5.  Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2019 

6.  Program odpadového hospodárstva obce  - schválenie 

7.  Vývoz komunálneho odpadu – Kosit 

8.  Odkup chýbajúcich pozemkov – rozšírenie rómskej osady 

9.  Žiadosť o stavebné povolenie ČOV v rómskej osade 

10. Merače rýchlostí – zvýšenie z 3 na 4 (2x Dúbrava, 2x Žehňa) 

11.  Realizácia stavieb (oplotenie cintorín, revitalizácia centra, mostík IBV nad Kostolom, 

       výmena okien na obecnom dome, strecha Dom smútku) 

12.  Vypracovanie GP plánu –ZŠ podľa schváleného ÚPNO Žehňa 

13.  Žiadosť ZŠ a MŠ – doplnenie členov do Rady školy za zriaďovateľa 

14.  Žiadosti občanov 

15.  Diskusia 

16.  Záver 

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

 

Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Makarová Janka. 

Za overovateľov boli určení poslanci Mačo Tomáš, Šimko Ján. 

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

   

K bodu č. 3 

Uznesenie č. 1/2019 – zriadenie komisie pre dodržiavanie ver.poriadku  ... splnené 

Uznesenie č. 2/2019 -  zriadenie komisie pre ochranu ver.záujmu  ... splnené 

Uznesenie č. 3/2019 – zriadenie komisie pre kultúru a šport  ...  splnené 

Uznesenie č. 4/2019 – zriadenie komisie pre výstavbu, úz.plánovanie a ŽP  ... splnené 

Uznesenie č. 5/2019 – zriadenie komisie pre výberové konanie  ... splnené 

Uznesenie č. 6/2019 – žiadosť o prepožičanie sály pre detí na nácvik  ... splnené 

Uznesenie č. 7/2019 – žiadosť o prenájom repro súpravy  ... zmluva pripravená, odmietnutá 

žiadateľom Mačo Dalibor, kvôli nevhodným podmienkam 

Uznesenie č. 8/2019 – prenájom sály na nacvičovanie kapely  ... nesplnené, žiadateľ nedošiel 

Uznesenie č. 9/2019 – jednorázový finančný príspevok pre O.Mačo  ... preverené, komisia 

navrhla nakúpiť materiál 



Uznesenie č. 10/2019 – uzatvorenie darovacej zmluvy na prevod podielov pri MŠ   ... 

splnené, už prepísané v katastri 

Uznesenie č. 11/2019 – žiadosť Podpora rozvoja športu – detské ihrisko  ...  žiadosť bola 

podaná ale dotačná komisia neodporúča našu žiadosť schváliť 

Uznesenie č. 12/2019 – dotácie  pre TJ Budovateľ Žehňa a FK Rómovia napredujú dopredu   

...  splnené 

Uznesenie č. 13/2019 – vstup obce do mikroregiónu Dolná Torysa  ... splnené 

Uznesenie č. 14/2019 – úprava platu starostu  ... splnené, uznesenie overené právnikom, ktorý 

navrhol zrušiť uznesenie z dôvodu zlej formulácie uznesenia a prijať nové správne 

formulované uznesenie 

 

Uznesenie č. 15/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

a)  ruší zle formulované uznesenie č. 14/2019. 

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

b)  schvaľuje plat starostu obce Žehňa,  základný plat podľa § 4 zákona č. 253/1994 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.  

Hlasovanie:        za  ...  5 (Peter Horváth, Milan Mačo, Tomáš Mačo, Jaroslav Sendža, Ján Šimko) 

                           proti  ...  1 (Ing.Galdun D.)     zdržal sa ... 0 

 
K bodu č. 4 

Plán zasadnutí OZ na rok 2019 bol prerokovaný na stretnutí komisií a poslancov dňa 10.05.2019. 

Uznesenie č.16/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019. 

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

K bodu č. 5 

Plán kultúrnospoločenských akcií bol takisto prerokovaný na stretnutí komisií a poslancov. 

Uznesenie č. 17/2019 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2019. 

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

 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval prítomných o spracovaní Programu odpadového hospodárstva obce Žehňa na 

roky 2016-2020 v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou Programu 
odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou OÚ Prešov č. 

1/2018 z 18.10.2018. POH bol predložený na posúdenie OÚ odbor starostlivosti o ŽP, ktorý vydal 

 kladné stanovisko. Bol zverejnený na stránke obce, nato poslanci prijali nasledovné: 

Uznesenie č. 18/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Žehňa na roky 

2016-2020. 

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

 

K bodu č. 7 

Starosta informoval prítomných o ponuke spoločnosti Kosit ohľadom vývozu komunálneho odpadu.  
Odovzdal slovo predstaviteľom firmy Kosit, aby odprezentovali ponuku prítomným. 

Uznesenie č. 19/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvoriť zmluvu s firmou Kosit, s dodávkou 3 plastových 

nádob na plast, sklo a komunálny odpad. 
Hlasovanie:         za  ... 6,            proti  ... 0,                  zdržal sa  ... 0    

 

 

 



K bodu č. 8 

Obec už  odkúpila väčšinu pozemkov od známych vlastníkov na rozšírenie rómskej osady,  starosta 
navrhol pokračovať v odkupe chýbajúcich pozemkov od SPF – 1.380 m2 + znalecký posudok, 

a rodiny Beňovej, ktorá mala dedičské konanie, čo poslanci doporučili. 

Uznesenie č. 20/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom podielov od SPF parc.č. 460/5, 465/25 – LV 1109, 

parc.č. 460/8, 465/28 – LV 1091, parc.č. 460/9, 465/29 – LV 1090, parc.č. 460/10, 465/30 – LV 1086 

+ vypracovať znalecký posudok. 

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

Uznesenie č. 21/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkupom od Beňová Anna, rod. Bulnová podiel 9/120 parc.č.  460/10, 

460/30 – LV 1086, cena 5 € za 1 m2. 
Hlasovanie:           za  ... 6,              proti  ... 0,            zdržal sa  ... 0 

 

 

K bodu č. 9 

Stavebné povolenie ČOV v rómskej osade + inžinierske siete a uskutočniť hydrogeologický prieskum 

poslanci doporučili. 

Uznesenie č. 22/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje žiadosť o stavebné povolenie na ČOV v rómskej osade, na 

inžinierske siete a uskutočniť hydrogeologický prieskum. 

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

 

 

K bodu č. 10 

Obec má schválený projekt Kriminality na rok 2019, kde získala 5.000 € z projektu na merače v obci, 
a to na 3 merače. Starosta navrhol zvýšiť na 4 merače, a to 2 na Dúbrave a 2 v Žehni.  

Uznesenie č. 23/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrealizovať 4 merače zo schváleného projektu. 
Hlasovanie:            za  ... 6,             proti  ... 0,              zdržal sa  ... 0 

 

 

K bodu č. 11 

- oplotenie cintorín v Žehni, obec už má vypracované cenové ponuky ...  poslanci na stretnutí 

doporučujú 

Uznesenie č. 24/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrealizovať oplotenie cintorína v Žehni. 

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

  
- revitalizácia centra obce, projekt vypracovaný Ing. arch. Kužmom, poslanci doporučujú začať 1. 

etapu podľa PD 

Uznesenie č. 25/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje začať realizovať 1.etapu Revitalizácie centra obce podľa 

schválenie projektovej dokumentácie. 

Hlasovanie:         za   ...  5,             proti  ... 0,              zdržal sa   ... 1 (Sendža J)   

 
-  mostík IBV nad Kostolom poslanci doporučujú.  

Zodpovední: Ing. Galdun D. a Sendža J. -  zakúpi sa potrebný materiál a svojpomocne urobiť. 

Uznesenie č. 26/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrealizovať mostík IBV nad Kostolom.  

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

 

 
 

      



- výmena okien na Obecnom dome v sále poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 27/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje výmenu okien na Obecnom dome a kuchyni. 

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

  
- strecha na Dome smútku, poslanci boli pozrieť. Navrhujú zavolať statika a projektanta. 

Uznesenie č. 28/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje pripraviť projektovú dokumentáciu na strechu Domu 

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

 

K bodu č. 12 
Vypracovať GP na odkup pozemkov pre výstavbu  areálu Základnej školy podľa schváleného ÚPNO 

komisia doporučuje. 

Uznesenie č. 29/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovať GP pre výstavbu areálu ZŠ podľa schváleného 

ÚPNO. 

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

 

K bodu č. 13  

Žiadosti na delegovanie členov do Rady ZŠ a Rady MŠ v Žehni. 

Do Rady ZŠ poslanci doporučujú  poslanca Tomáša Mača, Žehňa 132. 
Do Rady MŠ –  4 ročné funkčné obdobie končí 7.10.2019, Mgr. Kolesárová H. 

Uznesenie č. 30/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni deleguje do Rady ZŠ v Žehni poslanca Tomáš Mačo.  

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

K bodu č. 14 

- K. Jusková, Ž Dúbrava 209 – žiadosť o umiestnenie stĺpa VO na novú ulicu na Dúbrave  ...  

doporučujú 
Uznesenie č. 31/2019 –  
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje umiestnenie 1 svetla na stĺp verejného osvetlenia na 

novovzniknutej ulici na Dúbrave. 

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

-  Miestny odbor Matice Slovenskej v Žehni – žiadosť o finančný príspevok na Deň detí   ... 

doporučujú – na Dúbravu 300 €, na Žehňu 600 € 

Uznesenie č. 32/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok na Deň detí, pre Dúbravu 300 € a pre 

Žehňu 600 €.  

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

-   Ľ.Mačo, Ž 37 – žiadosť o deratizáciu osady  ...  doporučujú 

Uznesenie č. 33/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uskutočniť deratizáciu rómskej osady. 

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

    

-   M.Sopčák, Ž 67 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy  ... doporučujú 

Uznesenie č. 34/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovať nájomnú zmluvu, predĺžiť do konca roka 2019 

na sumu 500 €. 
Hlasovanie:        za  ...   6,             proti  ... 0,                zdržal sa  ... 0 

   

 

    



-   občania Dúbravy – žiadosť o zavedenie vody na cintorín na Dúbrave  ... doporučujú, zistiť stav 

Uznesenie č. 35/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zavedením vody na cintorín na Dúbrave 

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

 
-  zavedenie vody IBV nad Kostolom – vodovodná prípojka, jeden vlastník sa vyjadril, že súhlasí od 

ostatných vlastníkov nedošla žiadna odpoveď. Znova požiadať o vyjadrenie ostatných vlastníkov 

a takisto požiadať VVS o možnosti pripojenia vody. 

 
-   osadiť tabuľky Zákaz sypať smeti  ... doporučujú, jednohlasne schválené 

 

-   O.Mačo, Ž 39 – žiadosť o jednorázový fin.príspevok  ...  doporučujú nakúpiť materiál za 350 €. 
Komisia bola osobne pozrieť na mieste a poslala odpoveď zo dňa 17.04.2019.  

 

Uznesenie č. 36/2019- 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením stavebného materiálu za 350 € pre Olivera Mača. 

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

 

-Kontrolná činnosť – návrh kontrolnej činnosti HK na rok 2019, predniesla HK Kopčáková Ľ. 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žehňa na 

rok 2019. 

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

 

K bodu č. 15 

V diskusii sa poslanec J.Sendža informoval ohľadom elektriny a cesty IBV nad Kostolom. 

 
      Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 

 

 
 

 

Zapísala:  Makarová Janka 

Overovatelia:  Mačo Tomáš 

                        Šimko Ján   

                             

 

 

     

                                                                                            Slavomír Lipták 

                                                                                             Starosta obce  


