
                                        Z á p i s n i c a     č.  10/2017 

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                                         konaného dňa 14.12.2017 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  
 

    Zasadnutie OZ sa konalo dňa 14.12.2017 (štvrtok) o 17,30 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.  Zloženie sľubu nového poslanca OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola plnení uznesení  
5.  Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2017 

6.  Návrh kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018 

7.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

8.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 
9.  Schválenie VZN č. 7/2017 o poskytovaných dotáciách 

10.  Schválenie VZN č. 8/2017 prevádzkový poriadok pohrebiska 

11.  Schválenie úpravy rozpočtu obce 2017 rozpočtovým opatrením 
12.  Prerokovanie žiadostí, zapojenie sa do výziev, odkup pozemkov na cestu, odsúhlasenie 

       odmien, plán zasadnutí OZ na rok 2018  

13.  Diskusia 
14.  Záver 

Program bol jednohlasne schválený. 

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

 

K bodu č. 2 

Z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu poslanca Jaroslava Žuľu, nasledujúcim kandidátom je Ján 

Šimko, ktorý zložil sľub nového poslanca OZ. 

 

K bodu č. 3                                   
Za zapisovateľa bola určená Janka Makarová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Kolesová Helena, Horváth Peter. 
Hlasovanie:      za  ...  7,        proti ... 0,        zdržal sa ... 0.  

                      

K bodu č. 4 
Uznesenie č. 44/9/2017 – ÚPNO začlenenie parcely – úloha trvá 

Uznesenie č. 45/9/2017 – VZN č. 6/2017 o vylepovaní volebných plagátov - splnené 

Uznesenie č. 46/9/2017 – Individuálna výročná správa za rok 2016 - splnené 
Uznesenie č. 47/9/2017 -  Plnenie rozpočtu 1.polrok 2017 a úprava rozpočtu obce  - splnené 

Uznesenie č. 48/9/2017 – Odkup pozemkov v RO podľa dielov  -  úloha trvá 

Uznesenie č. 49/9/2017 – Stretnutie vlastníkov a poslancov, Dúbrava – úloha trvá 

Uznesenie č. 50/9/2017 -  Odkup pozemkov cintorín Dúbrava  -  splnené 
Uznesenie č. 51/9/2017 -  PD chodník na Dúbrave  -  úloha trvá 

Uznesenie č. 52/9/2017 – PD cesta a inž.siete v RO  -  úloha trvá 

Uznesenie č. 53/9/2017 – PD revitalizácia obce  -  úloha trvá, dohodnuté stretnutie štvrtok 15,00 
Uznesenie č. 54/9/2017 –  PD napojenie vody IBV Nad Kostolom  -  úloha trvá 

Uznesenie č. 55/9/2017 – Projekt Obecné KC v Žehni  - úloha trvá, do konca 12/2017 



Uznesenie č. 56/9/2017 – Projekt ČOV  -  úloha trvá 

Uznesenie č. 57/9/2017 – Správa HK za 1.polrok 2017 - splnené 

 

 

K bodu č. 5 
Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017 predniesla  Mgr. 

Kopčáková Ľudmila. 

Kontrola č. 3/2017 dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

Kontrola č.4/2017 plnenia schváleného rozpočtu obce za obdobie január – september  2017,  

plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 

Kontrola č. 5/2017 daňových príjmov. 
Uznesenie č. 58/12/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  berie na vedomie správy o výsledku kontrolnej činnosti HK za 
2.polrok 2017, Kontrola č. 3/2017, Kontrola č. 4/2017 a Kontrola č.5/2017. 

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

 

K bodu č. 6 
HK navrhla  do programu OZ plán svojej kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018 nato, aby mohli ešte 

doplniť poslanci do ďalšieho zasadnutia kontrolné činnosti do plánu HK. 

 

K Bodu č. 7 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Žehňa 2018 predniesla hlavná kontrolórka. 

 

K bodu č. 8 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 29.11.2017 do 13.12.2017. 

K návrhu rozpočtu neboli prijaté žiadne pripomienky. 

Celkový rozpočet bol stanovený ako vyrovnaný v celkovej výške 1304074 €. 

Uznesenie č. 59/12/2017 – 

a)  berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu 

b)  schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 
c)  berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 až 2020. 

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

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

 

K bodu č. 9 

Návrh VZN č. 7/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa  

29.11.2017 do 13.12.2017. K návrhu neboli prijaté žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 60/12/2017- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje VZN č. 7/2017 o dotáciách. 

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

K bodu č. 10 

Návrh VZN č. 8/2017 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Žehňa bol takisto zverejnený 

obvyklým spôsobom dňa 29.11.2017 do 13.12.2017, k návrhu neboli prijaté žiadne pripomienky. 
K predloženému návrhu poslankyňa Mgr. Kolesárová H. navrhla úpravu VZN č. 8/2017 a to občania, 

ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Žehňa budú platiť za prenájom hrobového miesta 100€ na 10 rokov.  

Ostatní poslanci takisto súhlasili. Tento upravený návrh bude dňa 15.12.2017 znova zverejnený. 
 

K bodu č. 11 

Ing. Lukáč D. predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 3/2017 o úprave rozpočtu 2017. Celkový 
rozpočet na rok 2017 sa ponižuje v príjmovej a výdajovej časti o nezrealizovateľné projekty v roku 

2017, ktoré sa presúvajú do nasledujúceho roku. 

 

 
 



Uznesenie č. 61/12/2017- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce 2017, rozpočtovým opatrením 
č.3/2017 zo dňa 30.11.2017. Rozpočet sa znižuje o nerealizovateľné projekty, v príjmovej aj výdajovej 

časti o sumu 299.785 €. Celkový vyrovnaný rozpočet 2017 po úprave ...  771.177 €.  

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

 

K bodu č. 12 
Starosta informoval prítomných o stretnutí poslancov zo dňa 7.12.2017. 

1.Žiadosť Mgr. Klučková o odkup obecného pozemku na Dúbrave – poslanci nedoporučujú.       
Hlasovanie:       za  ... 0,       proti  ... 7,       zdržal sa ... 0. 

 

2. Výzva z MŽP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov – poslanci doporučujú. 
Hlasovanie:       za  ... 7,      proti ... 0,          zdržal sa  ... 0. 

 

3.Výzva na prevenciu kriminality, merače rýchlosti v celkovom počte 5ks. – poslanci doporučujú. 

Uznesenie č. 62/12/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zapojiť sa do výzvy Prevencia kriminality na financovanie  

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 – Merače v obci  v počte 5 ks.          

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

4. Vyčlenenie parcely č. 460/11  a následný odkup od Lesného spoločenstva spod rómskej osady. 

Lesné a pozemkové spoločenstvo to odsúhlasilo na Valnom zhromaždení dňa 9.12.2017. 

Uznesenie č. 63/12/2017- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup vyčlenenej parcely č. 460/11  podľa vypracovaného 

GP č. 78/2017 vypracovaného Jozefom Vavrencom GEOMAP zo dňa 15.11.2017, overeného 

Okresným úradom dňa 28.11.2017 č. G1-2096/17, od Lesného a pozemkového spoločenstva Žehňa. 
Cena je 5 € za m2. 

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

   
5. Bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR v správe SPF. 

Uznesenie č. 64/12/2017- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov parc. č. KN-E 523/1 ostatná 
plocha, vo vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce Žehňa, v zmysle GP č. 79/2017, ktorý 

zhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 dňa 15.11.2017 a úradne overil Okresný úrad 

Prešov, katastrálny odbor dňa 23.11.2017 pod č. G1-2116/17. 

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

6. Oznámenie o začatí územného konania Plán využívania ložiska andezitov v Žehni firma Agromelio 

– poslanci nedoporučujú. Poslankyňa Mgr. Kolesárová predložila body, ktoré súvisia s nesúhlasom.  

Uznesenie č. 65/12/2017 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni nesúhlasí s „ Plánom využívania ložiska andezitov v Žehni“ 

predloženým firmou Agromelio, na základe chýbajúcich dokladov, ktoré neboli doložené, t.j.  
- stanovisko EIA a SEA. 

- plán rekultivácie a revitalizácie, nemajú určené miesto kde budú odkladať vrchnú ornicu, 

- plán rekultivácie a revitalizácie 1. etapa, 

- stanovisko Životného prostredia ohľadom kvality podzemnej vody, 
- projekt z roku 2014 je starý, 

- projekt od Dopravnej inšpekcie, 

- Kalové pole, kde odkladajú odpad a kto ho kontroluje, 
- ťažba nemôže byť rozvrhnutá na 27 rokov, zo zákona je to 12 rokov. 

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

   

7. Výzva o zapojenie sa do NP  vysporiadania pozemkov v MRK. 
 

8. Žiadosť Presnet o telekomunikačný stožiar. Odpísať mu list, aby dodal viac podkladov. 



 

9. Prenájom priestorov TM Consulting, pre 35 osôb z ÚPSVaR od 21.12.2017 do 9.2.2017. 
Cena prenájmu je 30 € na deň. 

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

 
10. Starosta obce predložil plán zasadnutí OZ  na rok 2018 -  poslanci navrhujú prvé zasadnutie 

v druhej polovici januára. 

 

11. Žiadosť o zvýšenie stravnej jednotky pre stravníkov v Jedálni školskej. Zvýšenie z dôvodu 
celkového zvýšenia cien a podľa 3. finančného pásma. Zvýšenie stravnej jednotky bude premietnuté aj 

do návrhu VZN č. 9/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení v obci Žehňa, ktoré bude zverejnené dňa 15.12.2017 do 30.12.2017. 

Uznesenie č. 66/12/2017- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje : 

a) zvýšenie stravnej jednotky v JŠ pre deti 2-6 rokov v 3.pásme na 1,19 €. 
b) zvýšenie stravnej jednotky pre ZŠ v 3.pásme na 1,01 €. 

c) obedy pre dospelých a dôchodcov na 2,50 za obed. 

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

 
12. Mgr. Kolesárová H. žiadala vysvetliť prečo obec zamestnáva Mgr. Molčana M. Starosta 

informoval, že spolupracuje na projekte Prístavba MŠ a je to v Zmluve o nenávratný finančný 

príspevok. Pracovná zmluva bola podpísaná bez stanoviska poslancov. Starosta k tomu nezaujal 
stanovisko. 

 

13. Starosta obce oboznámil poslancov s plnením čerpania odmien zamestnancov v jednotlivých 

strediskách podľa plánu čerpania rozpočtu.   
ZŠ – plán 13.000 €  ...  plnenie  9.400 €,  

MŠ – plán 3.200 €  ... plnenie 1.800 €,  

JŠ – plán  1.000 €  ... plnenie 1.000 €,  
Ocú – plán  4.000 €  ... plnenie 2.550 €. 

Koncoročné odmeny pre poslancov boli navrhnuté po 500 €. 

Uznesenie č. 67/12/2017 – 
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje koncoročné odmeny poslancov OZ po 500 €. Poslancovi J. 

Žuľovi 450 €. Spolu  3.450 € 

Hlasovanie:    za  ... 5,        proti  ... 0,       zdržal sa  ... 1 (Mgr.Kolesárová H.) 

                       Neprítomný  Šimko Ján (odišiel 19,50 hod.) 
 

14.  Návrh poslanca Dužda M. - preplatenie 5 dní dovolenky starostovi, čo starosta zamietol. Ďalej 

požiadal o bezplatne sálu na usporiadanie zábavy na Štefana – nebolo to odsúhlasené. 
 

     Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov. 

 
 

Zapísala:   Makarová Janka 

 

Overovatelia:   Mgr. Kolesárová Helena 
                        Horváth Peter      

 

 
 

  

                                                                                                           Slavomír Lipták 

                                                                                                             Starosta obce  
 

 


