
                                          Z á p i s n i c a     č.  3/2019 

                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 25.06.2019 

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

Neprítomní :  Ing. Cyril Krajňák 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa  25.06.2019 (utorok) o 16,00 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.  Správa HK k záverečnému účtu obce za rok 2018 

5.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

6.  Úprava rozpočtu obce rozpočt.opatrením 1 a 2/2019 

7.  Žiadosti občanov 

8.  Diskusia – rôzne 

9.  Záver 

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

 

Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Makarová Janka. 

Za overovateľov boli určení poslanci Ing. Galdun Dušan, Horváth Peter.  

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

   

K bodu č. 3 

Uznesenie č. 15/2019 – upravené uznesenie ohľadom platu starostu ... splnené                                                                                   

Uznesenie č. 16/2019 –  Plán zasadnutí OZ na rok 2019 ...  splnené 

Uznesenie č. 17/2019 – Plán kultúrnospoločenských akcií  ...  splnené 

Uznesenie č. 18/2019 – POH obce Žehňa  ...  splnené 

Uznesenie č. 19/2019 – vývoz KO s firmou Kosit  ...  úloha trvá 

Uznesenie č. 20/2019 – odkup podielov od SPF  ... žiadosti poslané na SPF, úloha trvá 

Uznesenie č. 21/2019 – odkup podielov od Beňová A.  ...  podané na Katastri, splnené 

Uznesenie č. 22/2019 –  žiadosť o stavebné povolenie ČOV v RO na inžinierske siete, 

hydrogeologický prieskum  ... úloha trvá, čaká sa na vyjadrenie SPF 

Uznesenie č. 23/2019 – zrealizovať 4 merače v obci  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 24/2019 – oplotenie cintorín v Žehni  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 25/2019 – 1. etapa Revitalizácie centra obce podľa PD ...  úloha trvá 

Uznesenie č. 26/2019 – mostík IBV nad Kostolom  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 27/2019 – výmena okien na OD a v kuchyni ... poslané 3 ponuky, úloha trvá 

Uznesenie č. 28/2019 – projekt. dokumentácia strecha dom smútku  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 29/2019 – GP výstavba areálu ZŠ podľa ÚPNO  ...  úloha trvá 

Uznesenie č. 30/2019 – Rada školy ZŠ delegovaný poslanec Tomáš Mačo  ... splnené 

Uznesenie č. 31/2019 – stĺp verejného osvetlenia na novej ulici na Dúbrave  ... splnené 

Uznesenie č. 32/2019 – finančný príspevok Deň detí  ... splnené 

Uznesenie č. 33/2019 – deratizácie rómskej osady  ... splnené  



Uznesenie č. 34/2019 –  nájomná zmluva Sopčák M. ...  splnené 

Uznesenie č. 35/2019 – zavedenie vody na cintoríne na Dúbrave  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 36/2019-  zakúpenie stavebného materiálu O.Mačo  ... splnené 

Uznesenie č. 37/2019 –  Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2019 ... splnené  
 

K bodu č. 4 a 5 
Hlavná kontrolórka Mgr. Kopčáková Ľ. prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018. 

Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na stránkach obce dňa 05.06.2019, k nemu neprišli 

žiadne pripomienky. Nato poslanci prijali nasledovné : 

Uznesenie č. 38/2019 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

a)  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018. 

b)  schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 
c)  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v roku 2018 na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 18.753,89 €. 

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

K bodu č. 6 

Ekonóm obce Ing. Lukáč D. predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 1 a 2/2019 k 30.06.2019. 
Celkový rozpočet obce sa upravuje navýšením o 58.100 € v príjmovej ako aj výdavkovej časti 

rovnako. Rozpočet zostáva po úprave vyrovnaný vo výške 1407805 €. Nato poslanci prijali 

nasledovné : 

Uznesenie č. 39/2019 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 a 2/2019, navýšenie príjmovej 

a výdavkovej časti o 58.100 €, čiže celkový rozpočet zostáva vyrovnaný vo výške 1407805 €. 

Hlasovanie:      za  ...  5 (Ing.Galdun D, Mačo M, Mačo T, Sendža J, Šimko J)               
                         proti  ...  0,              zdržal sa  ... 1 (Horváth P.) 

 

K bodu č. 7 
-žiadosť o finančný príspevok na futbalový turnaj 500 € dňa 20.7.2019 – Horváth P, Sivák P. 

Uznesenie č. 40/2019 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje príspevok vo výške 500 € na organizovanie rómskeho 

futbalového turnaja dňa 20.07.2019 na ihrisku v Žehni. 
Hlasovanie:    za  ...  5 (Horváth P. Mačo M, Mačo T, Sendža J, Šimko J)              

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

 
-žiadosť o sálu po futbalovom turnaji  dňa 20.7.2019 

 

K bodu č. 8 

-XXV. ročník Rally v obci dňa 6.7.2019, uzávierka ciest Kokošovce – Abranovce – Žehňa – Tuhrina 

od 11.00 do 16.50. 

-kocky na Dúbrave vlastní Slovenská správa ciest, majú si ich vypratať 

-autobus odpust do Levoče dňa 6.7.2019 – objednané 2 autobusy 

-výlet na kúpalisko 13.8.2019 do Egeru – objednať autobus 

-hostina v obci 8.9.2019 – pripraviť program  
-projekt Obecné komunitné centrum je na kontrole verejného obstarávania na Ministerstve vnútra 

 

   Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť na rokovaní, poprial príjemné 

dovolenkové obdobie a ukončil rokovanie OZ. 
 

Zapísala:   Makarová Janka 

 
Overovatelia:   Ing. Galdun Dušan                                                              Lipták Slavomír 

                          Horváth Peter                                                                       starosta obce         



 

  
                                                                                                                  


