
                                        Z á p i s n i c a     č.  9/2017 

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                                         konaného dňa 29.09.2017 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

 

    Zasadnutie OZ sa konalo dňa 29.09.2017 (piatok) o 16,00 hod. v budove Obecného domu, bolo 

zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom. 

     

     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 uznesení 

4.  Schválenie VZN č. 6/2017 vylepovanie volebných plagátov 

5.  Výročná správa obce za rok 2016 

6.  Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017 + rozpočtové opatrenie č.2/2017 

7.  Odkup pozemkov na výstavbu a obecné komunikácie v rómskej osade podľa GP 1/2017 

8.  Odkup pozemkov cintorín Dúbrava, cesta k cintorínu na Dúbrave 

9.  Vypracovanie Projektovej dokumentácie  (cesta + inž.siete v rómskej osade, na Dúbrave,  

     chodník Dúbrava, centrum, stred obce Žehňa, IBV Nad Kostolom) 

10.  Súhlas obce so spoluúčasťou na projekte Komunitné centrum 

11.  Súhlas obce so spoluúčasťou na projekte ČOV 

12.  Žiadosti, informácie (kamerový systém, MOPS, žiadosti občanov, kultúrnospoločenské 

       podujatie) 

13.  Diskusia 

14.   Záver 

Starosta navrhol doplniť do programu za bod 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za 1. polrok 2017. 
Hlasovanie:      za ...  prítomní poslanci 7 

                        (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Žuľa J, Mgr.Kolesárová H.)          

                         proti   ...  0                  

                         zdržal sa   ...  0 

                                    

Za zapisovateľa bola určená Janka Makarová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Bačo Martin, Dužda Marek. 

Hlasovanie:      za  ...  všetci prítomní poslanci 7  

                        (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Žuľa J, Mgr.Kolesárvá H.)          

                        proti   ...  0                     

                        zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 3  

Starosta prečítal prijaté uznesenia od januára 2017. Posledné uznesenie týkajúce sa doplnenia 

pozemkov do ÚPNO 43/8/2017, starosta obce vetoval, nato poslanci na ďalšom neplánovanom 

zasadnutí znova prijali nové uznesenie 44/9/2017 týkajúce sa doplnenia pozemkov do ÚPNO.  

Úloha trvá. 

 

 

 

 



K bodu č. 4 

Starosta obce informoval prítomných o blížiacich sa voľbách do VÚC a o návrhu VZN č. 6/2017 

vylepovanie volebných plagátov v obci, ktoré bolo zverejnené obvyklým spôsobom dňa 12.09.2017. 

K tomuto návrhu neboli prijaté žiadne pripomienky. Nato poslanci prijali nasledovné: 

Uznesenie č. 45/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v obci Žehňa schvaľuje VZN č. 6/2017 o vylepovaní volebných plagátov v obci 

Žehňa. 

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

 

K bodu č. 5 

Starosta obce prítomným oznámil, že Výročná správa obce za rok 2016 bola zverejnená ešte v júni 

2017. Keďže na júnovom zasadnutí OZ poslanci nezobrali VS na vedomie a obec je povinná do konca 

roka ju zverejniť aj v RIS (rozpočtový a informačný systém) navrhuje poslancom prijať nasledovné: 

Uznesenie č. 46/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2016. 

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

 

K bodu č. 6 

Starosta obce oboznámil prítomných o plnení rozpočtu obce k 1.polroku 2017. HK prečítala správu z 

kontroly  plnenia rozpočtu č. 2/2017.  (viď príloha správa z kontroly)  

Zároveň predložil rozpočtové opatrenie, kde sa navýšil rozpočet o TSP a upravil v niektorých 

položkách v rozpočte. 

(viď príloha rozpočtové opatrenie č. 2/2017) 

Uznesenie č. 47/9/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

a)  berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2017 

b)  schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017, celkový rozpočet obce vo výške 

1.063677  sa  navyšuje v príjmovej aj vo výdajovej časti o sumu 7.285 €.  

Celkový upravený rozpočet obce k 30.09.2017 predstavuje sumu  1.070962 €.  

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

 

K bodu č. 7 

Odkup pozemkov v rómskej osade podľa dielov a podľa schváleného ÚPNO. 

Uznesenie č. 48/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkup pozemkov v rómskej osade podľa ÚPNO, podľa dielov 

1-29 a podľa vypracovaného GP 1/2017 vypracovaného dňa 23.3.2017, GeoPLUS Prešov, overený 

dňa 20.4.2017, č. G-509/2017. 

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

 

K bodu č. 8  

Pozemky k cintorínu, zadná ulica na Dúbrave. Pre sťažnosti občanov a znemožňovanie prístupu 

k cintorínu niektorých vlastníkov, starosta navrhuje zvolať majiteľov na jednanie.  

Uznesenie č. 49/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  poveruje starostu obce zvolať majiteľov pozemkov parc.č. 223/3, LV 

434, na spoločné jednanie za účasti poslancov. 

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

 

Odkup pozemkov cintorín Dúbrava od vlastníkov. Na stretnutí s vlastníkmi bola dohodnutá cena 5 €. 

Celková výmera je 2927 m2, polovicu z toho vlastní Obec. LV 708. 

Uznesenie č. 50/9/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov cintorín Dúbrava od vlastníkov. 

Dohodnutá maximálna cena 5 € za m2, okrem štátnej cesty. 

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

 

 



 

K bodu č. 9 

Bola vypracovaná projektová dokumentácia chodník Dúbrava, vetva A po ľavej strane , podľa ÚPNO. 

Poslanci sa boli osobne pozrieť aj na Dúbrave, poslanci doporučujú a navrhli zamestnať pri prácach 

domácich obyvateľov. 

Uznesenie č. 51/9/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje PD vetva A, chodník na Dúbrave. 

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

 

Projektová dokumentácia cesta Dúbrava, zadná ulica a inžinierske siete. Poslanci nedoporučujú. 

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

 

Projektová dokumentácia Rómska osada, cesta, inžinierske siete, poslanci doporučujú. 

Uznesenie č. 52/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovanie PD cesta a inžinierske siete v rómskej osade. 

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

 

Projektová dokumentácia stred obce, centrum obce. Projekt revitalizácia obce je už vypracovaný, 

poslanci trvajú na stretnutí s projektantom. Poslanci doporučujú. 

Uznesenie č. 53/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vyhotovením PD revitalizácie stredu obce Žehňa, po 

predchádzajúcej konzultácii poslancov s projektantom. 

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

 

Projektová dokumentácia IBV Nad Kostolom, napojenie vody. Poslanci doporučujú. 

Uznesenie č. 54/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s vypracovaním PD napojenie vody IBV Nad Kostolom. 

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

 

K bodu č. 10 

Starosta obce predniesol poslancom uznesenie, ktoré bolo prijaté v roku 2016 a to so zapojením sa do 

výzvy Komunitné centrum v obci. V novembri sa predkladá žiadosť do projektu a je potrebné prijať 

nové konkrétne uznesenie. 

Uznesenie č. 55/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  s c h v a ľ u j e: 

a) predloženie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód 

výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2  na projekt :     Obecné komunitné centrum v obci Žehňa, 

ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žehňa na roky 2013 

- 2022 

b)     zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP 

c)      výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektov z celkových oprávnených výdavkov 

pre projekt:   Obecné komunitné centrum v obci Žehňa, kód výzvy, t.j. OPLZ-PO6-SC613-2016-2  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s celkovým financovaním  5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekte Komunitné centrum obce, podľa verejného obstarávania.   

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

 

K bodu č. 11 

Keďže sa obec plánuje zapojiť do výzvy ČOV takisto potrebuje k tomu prijať uznesenie 

o spolufinancovaní obce.  

Uznesenie č. 56/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s výstavbou ČOV s 5% spoluúčasťou na projekte ČOV 

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

 

 

 



Starosta obce predal slovo HK, ktorá predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Žehňa za 1.polrok 2017. Takisto predniesla správu z kontroly č.1/2017 o vybavovaní sťažností. 

 

Uznesenie č. 57/9/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce za 1.polrok 

2017. 

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

                           proti  ... 1(Mačová R),         zdržal sa  ... 0. 

 

K bodu č. 12 

V obci bol spustený kamerový systém, máme 6 kamery. 

Projekt MOPS bol schválený. Čaká sa za zmluvou, kde budú určené presné podmienky projektu. 

 

Žiadosť o úpravu otváracích hodín Potraviny M.Sopčák, komisie doporučujú.  

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

Žiadosť P.Horváth o prenájom príjazdovej cesty, ktorej vlastníkom je obec.  Jedná sa pozemok 

o výmere 325 m2. Žiadateľ svoju žiadosť o prenájom stiahol. 

 

V diskusii bola požiadavka na opravu dlažby na hornej autobusovej zastávke na Dúbrave. 

 

Starosta obce informoval prítomných o organizovaní kultúrnospoločenskej akcie v sobotu 30.9.2017.  

Zodpovední poslanci za akciu:  Bačo M, Mačo R, Dužda M, Horváth P.  a  Mačová R.  

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

 

 

 

        Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala : Janka Makarová 

 

Overovatelia:  Bačo Martin 

                       Dužda Marek 

                        

               

                                  

 

                                                                                                              Lipták Slavomír 

                                                                                                                Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


