
                                            Z á p i s n i c a     č.  4/2018 

                    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 18.04.2018 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Mgr.Kolesárová H, Dužda M, Horváth P, Šimko J, Mačová R (príchod 16,45 h.),  

                   Bačo M (príchod 17,00 h.) 

Neprítomní:  Mačo R. 
 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 18.04.2018 (streda) o 16,30 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 plnení prijatých uznesení 

4.  Správa z kontrolnej činnosti HK  

5.  Prerokovanie návrhov zo zasadnutie komisií 16.04.2018 
6.  Žiadosti občanov 

7.  Kultúrnospoločenské akcie  

8.  Diskusia 
9.  Záver 

Program bol jednohlasne odsúhlasený. 

Za zapisovateľku bola určená Janka Makarová, pracovníčka obce, za overovateľov zápisnice boli 
určení Dužda M, Horváth P. 

 

K bodu  č. 3  

Uznesenie č. 4/2/2018 –  zrušenie uznesenia č. 55/9/2017 KC  ... splnené 

Uznesenie č. 5/2/2018 –  VZN č. 8/2017 o prevádzkovaní pohrebiska   ... splnené 

Uznesenie č. 6/2/2018 – VZN č.9/2017 poplatky JŠ  ... splnené 

Uznesenie č. 7/2/2018 – vyhovenie protestu prokurátora ÚPNO   ...  splnené 

Uznesenie č. 8/2/2018 – správa HK z kontrolnej činnosti za rok 2017  ... splnené 

Uznesenie č. 9/2/2018 – plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018  ...   splnené 

Uznesenie č. 10/2/2018 – plán zasadnutí OZ na rok 2018  ...  plní sa 

Uznesenie č. 11/2/2018 – plán kultúrnospoločenských podujatí na rok 2018 ...  plní sa  

Uznesenie č. 12/2/2018 – PD Revitalizácia obce  ...  úloha trvá, plní sa 

Uznesenie č. 13/2/2018 – Šimko Ján delegovaný do OR  ... splnené 

Uznesenie č. 14/2/2018 – Horváth Peter delegovaný do Rady školy   ... splnené 

Uznesenie č. 15/2/2018 – vypracovanie PD Zberný dvor  ...  uznesenie nebolo prijaté 

Uznesenie č. 16/2/2018 – zmluva na odchyt túlavých psov  ... uznesenie nebolo prijaté 

Uznesenie č. 17/2/2018 – zmluva Presnet, optické kábly  ... splnené 

Uznesenie č. 18/2/2018  - vodovodná prípojka a VO nová ulica na Dúbrave  ... uznesenie  

                                           nebolo prijaté 

Uznesenie č. 19/2/2018 – vstup obce do združenia Dolná Torysa  ... uznesenie nebolo prijaté 

Uznesenie č. 20/2/2018 – doplnenie parciel KNE 176/3 a KNE 176/1 do ÚPNO  ...          

                                          pozastavené  uznesenie  
 
 

 



K bodu č. 4 

HK Mgr. Kopčáková Ľ. predniesla  správu z kontrolnej činnosti č. 1/2018 o plnení rozpočtu 

za 1.Q 2018.  

Plnenie bežných príjmov celkom k 31.03.2018 bolo na 24,12%, kapitálových príjmov na 

0,00%. Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.03.2018 bolo a úrovni 15,72%. 

Plnenie bežných výdavkov: 

- schválený rozpočet 758.989,- € - plnenie celkom k 31.03.2018 151.188,17€ čo 

predstavuje výšku na úrovni 19,92 % 

Plnenie kapitálových výdavkov: 

- schválený rozpočet 545.085,- € - plnenie celkom k 31.03.2018 15.150,-€ čo 

predstavuje výšku na úrovni 2,78 % 

Celkové plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 31.03.2018 bolo a úrovni 12,76%. 
 

K bodu č. 5  

Návrhy zo zasadnutia komisií zo dňa 16.04.2018: 

-  Deratizácia obce  2 x ročne      ...  poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 21/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vykonanie deratizácie obce 2 x ročne. 

Hlasovanie:      za  ... 4   (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)                 

                         proti  ...  0,               zdržal sa  ... 1 (Mgr.Kolesárová H.) 

 

-  Zakúpenie plynovej pece do kuchyne v Obecnom dome a varnej plynovej stoličky podľa 

predloženej cenovej ponuky   ... poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 22/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje nákup zariadenia do kuchyne v Obecnom dome, 

varidlo plynové 6x horák a varná plynová stolička podľa cenovej ponuky. 

Hlasovanie :        za  ...  4    (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)              

                            proti  ... 0,              zdržal sa  ...  1 (Mgr.Kolesárová H.) 

 

-  Starosta informoval prítomných o postupe odkupu pozemkov pre rozšírenie rómskej osady, 

pomaly sa odkupujú. Pripravené sú ďalšie dve zmluvy na odkup.  

-  Informácie o projektoch v obci : Prístavba MŠ -  dnes bola uskutočnená obhliadka 

a prevzatie staveniska, 9.5.2018 by mali nastúpiť a začať s rekonštrukciou. 

 

-  Komunitné centrum – zaslaná žiadosť ITMS, čaká sa na schválenie. SPF poslal zmluvu na 

odkup pozemkov, ktorý on zastupuje. Zmluva je zverejnená na stránke SPF. Rada SPF 

v Bratislava zasadá 19.04.2018. 

 

- Chodník Dúbrava – SPF žiada doložiť ešte GP, na základe projektu, znalecký posudok 

a žiadosť o bezodplatný prevod – vetva A. 

Uznesenie č. 23/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje bezodplatný prevod časti parcely č. 181/1 – ostatné 

plochy, LV 668, podľa projektovej dokumentácie chodník pre peších v obci Žehňa-Dúbrava. 

Hlasovanie:   za  ...  5 (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M, Mgr.KolesárováH)             

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

 

- Revitalizácia obce – časť projektu je už pripravený a do konca mesiaca bude pripravený aj 

rozpočet.  

- Projektová dokumentácia – rozšírenie RO, inžinierské siete – PD je urobená, robí Ing. arch. 

Dučaj, cca 7.000 €. 



K bodu č. 6 

Žiadosti občanov:  

-   Sopčák Martin, Žehňa 67  -  predĺženie nájomnej zmluvy, uloženie kameňa  ...  poslanci 

doporučujú. 

Uznesenie č. 24/4/2018 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje predĺžiť a uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve na 

rok 2018 vo výške 250 € na rok. 

Hlasovanie:      za  ...  5  (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M)              

                         proti   ...  0,               zdržal sa  ...  1 (Mgr.Kolesárová H) 

     

-   Gréckokatolícka cirkev Abranovce  -  prosba o pripojenie stĺpu verejného osvetlenia  ... 

poslanci  doporučujú. 

Uznesenie č. 25/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje pripojenie stĺpu verejného osvetlenia ku 

Gréckokatolíckemu chrámu na Dúbrave. (v súčinnosti s opravou verejného osvetlenia alebo 

rozhlasu) 

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

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

             

-   Mgr. Dana Klučková, Ing. Juraj Klučka, BA  - Odvolanie sa proti rozhodnutiu OZ 

o odkúpenie časti obecného pozemku   ...   poslanci navrhujú postúpiť odvolanie právnikovi. 

Pán Dancák zastupoval prítomných, a žiadal o prednostné odkúpenie pozemku od obce, 

nakoľko sú väčšinovým vlastníkom. Starosta navrhol sa ísť pozrieť na dané miesto, nato po 

zasadnutí OZ sa dohodli poslanci, že sa pôjdu pozrieť hneď. 

-  vývoz komunálneho odpadu sa bude hlásiť deň pred stanoveným vývozom s upozornením, 

aby na osade neparkovali autá, nakoľko blokujú firme Fúra vývoz KO. 

 

K bodu č. 7 
Kultúrnospoločenské akcie v máji : Vatra v Žehni, zodpovední Šimko J, Horváth P, Dužda M. 
Vatra na Dúbrave – príspevok od obce po 200 € na vatru. 

Uznesenie č. 26/4/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok na vatru v Žehni aj vatru na Dúbrave po 

200 €. 

Hlasovanie:         za   ...  6  (Dužda M, Horváth P, Mačová R, Šimko J, Bačo M, 

Mgr.Kolesárová) 

 

Beh mieru 8.5.2018 – okolo 13,00 hod. Žehňa – Abranovce, zodpovední Šimko J, Bača M. 

Deň matiek a Deň detí. 

 

K bodu č. 8  

Poslanec Horváth P. predniesol požiadavku hudobnej skupiny Gipsy Mačo, aby obec zakúpila 

pre ich skupinu subhofer na zapožičanie a potom budú na obecné akcie hrať zdarma. Poslanci 

navrhli zakúpiť a kontrolórka zistí akým spôsobom sa to dá urobiť, či formou dotácie. 

 

     Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala:   Makarová J. 

Overovatelia:  Dužda M. 

                        Horváth P.                                                         Slavomír Lipták  

                                                                                                    Starosta obce  



 

 

                                                     

 

 

                                                                                             

 


