
                                            Z á p i s n i c a     č.  3/2018 

                    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 22.02.2018 

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

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 22.02.2018 (štvrtok) o 17,30 hod. v budove Obecného domu, bolo 

zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce a programom, ktorý 

nebol prerokovaný, keďže obecné zastupiteľstvo dňa 12.02.2018 nebolo uznášaniaschopné podľa  § 12 

ods. 7 Zákona o obecnom zriadení.  

    Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich 
s programom zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017 

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

5.  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 ...) 

6.  Diskusia 

7.  Záver  
Poslanec Horváth Peter  predložil písomne doplnenie bodu do programu rokovania – návrh OZ 

Rómovia napredujú dopredu...  ohľadom pozemkov bol doplnený v rôznom, diskusii. 

 
Za zapisovateľku bola určená Janka Makarová, pracovníčka obce, za overovateľov zápisnice boli 

určení Mačo Rudolf, Šimko Ján  -  zo zasadnutia dňa 12.02.2018. 

 

K bodu  č. 3  

Hlavná kontrolórka prečítala na zasadnutí dňa 12.02.2018 správu z kontrolnej činnosti za rok 

2017, nato poslanci prijali nasledovné: 

Uznesenie č. 8/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu HK z kontrolnej činnosti za rok 2017. 

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

                          proti  ... 0,     zdržal sa  ... 2  (Horváth P, Mačová R) 

 

K bodu č. 4 

HK predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018. Mgr. 

Kolesárová H. žiadala doplniť kontrolu vybavovania sťažností a petícii za 1.polrok 2018, nato 

poslanci prijali nasledovné: 

Uznesenie č. 9/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 

polrok 2018 a poveruje HK jeho vykonaním. 

Hlasovanie:     za  ... 4 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Śimko J, Mačo R)      proti  ...  0, 

                        zdržal sa  ... 3 (Dužda M, Horváth P, Mačová R) 

 

 

 



K bodu č. 5 

Predložený plán zasadnutí OZ dostali všetci poslanci. 

Uznesenie č. 10/2/2018 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2018. 

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

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

 

Plán kultúrnospoločenských podujatí – starosta navrhol doplniť do plánu 8.5.2018 Beh mieru. 

Mgr. Kolesárová navrhla, aby boli určení zodpovední poslanci za jednotlivé podujatia. 
Uznesenie č. 11/2/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje  plán kultúrnospoločenských podujatí v obci na rok 2018. 

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

                           proti  ... 0,     zdržal sa  ... 1 (Dužda M) 
 
Revitalizácia obce projektová dokumentácia vo výške 5000 € s DPH. 

Uznesenie č.12/2/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia obce 

vo výške 5000 € s DPH.             T:  20.04.2018 
Hlasovanie:     za  ... 7,       proti  ... 0,             zdržal sa ... 0 

 

Uskutočnené výberové konanie chodník Dúbrava – víťazná firma sa vzdala, nastupuje firma, ktorá je 
druhá v poradí. 

 

Obec podala žiadosť o poskytnutie NFP Obecné komunitné centrum, cez ITMS+ portál,  podaná 

žiadosť dňa 12.01.2018. 
 

Obec sa zapojila do národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov MRK, dňa 14.02.2018 sa 

uskutočnilo stretnutie s manažérom Judr. Eštočákom na Obecnom úrade v Žehni. 
 

Doplnenie člena do Obecnej rady a do Rady školy. 

Uznesenie č. 13/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje poslanca Šimko Ján do obecnej rady. 
Hlasovanie:         za   ... 7,        proti ... 0,      zdržal sa ... 0 

 

Uznesenie č. 14/2/2018 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje poslanca Horváth Peter do Rady školy. 

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

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zberný dvor, pozemok je v areáli bývalého družstva, je 
uvedený aj v ÚPNO.  Cena  cca 2.500 – 3.000 €. 

Uznesenie č. 15/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zberný dvor. 
Hlasovanie:          za  ... 2 (Dužda M, Mačová R)                    proti  ... 0,        

                              zdržal sa  ... 5 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Šimko J) 

- UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 

Kvôli veľkému výskytu psov v osade a v obci bol predložený návrh zmluvy na odchyt psov. 

Uznesenie č. 16/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje podpísať zmluvu na odchyt túlavých psov. 
Hlasovanie:         za   ... 0,              proti  ... 7, 

                            zdržal sa  ... 0                                         

 -  UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 



Presnet p. Ivanecký predniesol žiadosť o osadenie stožiara na cintoríne na Dúbrave na optické 

pripojenie internetu, televízie a umiestnenie optického kábla.  

Uznesenie č. 17/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s podpisom zmluvy o  umiestnenie optického káblu na obecné 

rozhlasové stĺpy. 
Hlasovanie:        za  ...  6 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačová R, Mačo R, Šimko J)             

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

 

Žiadosti : Lesné a pozemkové spoločenstva  o zriadenie podstránky LaPS Žehňa, správca stránky 
zatiaľ nepodal informácie o cene. 

 

Zriadenie vodovodnej prípojky  a umiestnenie VO na novozriadenú ulicu na Dúbrave (Jusková K) -  
poslanci na stretnutí nedoporučujú.  

Uznesenie č. 18/2/2018  - 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje realizáciu vodovodnej prípojky a umiestnenie VO na novozriadenej 
ulici na Dúbrave. 

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

 -  UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 

Žiadosť Žolták M. o skúšanie kapely v priestoroch obecného domu 2x týždenne – poslanci 

nedoporučujú, začína pôst a začne projekt Rekonštrukcia MŠ a priestory v OD  budú využívané ako 

škola. 
 

Žiadosť CARTES, p. Jarkovský  o určenie názvu časti obce, bývalý Muničný sklad. Názov určuje 

Okresný úrad, neskôr pošlú podklady. 

 
Obecný úrad Zámutov – o otvorenie lesnej cesty, žiadosť poslaná na Ministerstvo. 

 

ZMOS usmernenie k zámene pozemkov medzi obcami a SPF. Nato starosta navrhol poslancom , aby 
obec vstúpila do združenia, ktoré by pomohlo pri riešení zámeny pozemkov  so SPF. 

Uznesenie č. 19/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vstup obce Žehňa do združenia Dolná Torysa. 
Hlasovanie:          za   ... 0,            

                             proti   ... 5 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Dužda M, Mačová R, Šimko J)              

                             zdržal sa   ... 2 (Dužda M, Mačo R) 

- UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 

K bodu č. 6 

Poslanec Horváth Peter predniesol návrh do programu ohľadom rozšírenia lokality na parc. č. KN E 
176/3, KN E 176/1. 

Uznesenie č. 20/2/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  
A) Na zasadnutí OZ poslanci vyhoveli protestu prokurátora proti prijatému uzneseniu č. 

43/8/2017 zo dňa 22.8.2017 a uzneseniu č. 44/9/2017 zo dňa 18.9.2017. Súčasne schvaľuje 

pôvodné deklarovaný záujem o rozšírenie jestvujúcej lokality bývania rómskej komunity na 

susedných parcelách č. KNE  176/3 a KNE 176/1 v časti Pod horúcou kde sú realizované 
inžinierske siete ako vodovod a vzdušné vedenie VN vykonateľným uznesením : územie, 

B) Ukladá starostovi obci obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa §2a zákona 

č. 50/1976 Zb. v platnom znení spracovanie Zmien a doplnkov ÚPNO obce s riešením 
rozšírenia obytnej funkcie v časti obce Pod horúcou. 

Zmluvu so spracovateľom Zmien a doplnkov k UPN obce Žehňa a rámcový harmonogram 

prác predložiť OZ na schválenie – termín začiatok apríla 2018. 

Hlasovanie:     za    ...  4 ( Mačová R, Dužda M, Horváth P, Mačo R)          proti  ... 0, 
                         zdržal  sa  ... 3 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Šimko J) 

     



Návrh poslanca Dužda Marek zamestnať Dalibora Mača ako koordinátora MOS za takých podmienok 

ako p. Cmurová. 
Nato starosta reagoval: Poslanci nemajú právo prikazovať starostovi koho má zamestnať a dal slovo 

hlavnej kontrolórke,  ktorá potvrdila, že poslanci nemôžu starostovi nariaďovať koho má prijať alebo 

prepustiť, taktiež mu nesmú zasahovať od organizačného poriadku Obecného úradu. 
 

Pán A.Géňa navrhol, či poslanci nemajú záujem zmeniť rokovací poriadok,  či môžu starostovi 

siahnúť na príplatok a prečo starosta nechce doplniť pozemky do ÚPNO. 

 
 

     Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

  
 

Zapísala:   Makarová Janka 

Overovatelia:   Mačo Rudolf 
                          Šimko Ján 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   Slavomír Lipták 
                                                                                                                      Starosta obce  

 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

 
 
 
 


