
                                          Z á p i s n i c a     č.  5/2019 

                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 12.12.2019 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth,  Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,   

                   Jaroslav Sendža,  Ján Šimko 

Neprítomní :  - 
 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 12.12.2019 (štvrtok) o 16,00 hod. v budove Obecného domu 

podľa 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.  Hodnotiace správy ZŠ a MŠ 

5.  Výročná správa obce za rok 2018 

6.  Audítorská správa za rok 2018 

7.  Správa HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

8.  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

9.  Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením za rok 2019 

10.  Zásady odmeňovania poslancov OZ 

11.  Rokovací poriadok OZ 

12.  Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2020 

13.  Návrh VZN o odpadoch na rok 2020 

14.  Informácie zo stretnutia poslancov (odkup pozemku pre vodovod IBV Nad Kostolom,  

       Odkup pozemku pre Zberný dvor a kompostovisko, Nájomná zmluva ihrisko,   

       inventarizačné komisie, odmeny poslancov)      

15.  Diskusia – žiadosti občanov 

16.  Záver 

Starosta navrhol presunúť body 7 a 8. ohľadom návrhu rozpočtu obce 2020 až za bod 13, 

najprv prerokovať Zásady odmeňovania poslancov, Rokovací poriadok a VZN. 

Takto upravený program bol jednohlasne schválený. 

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

 

Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Makarová Janka. 

Za overovateľov boli určení poslanci Mačo Milan, Ing. Galdun Dušan  

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

 

K bodu č. 3  

Uznesenie č. 41/2019 –  Výsledky nových volieb starostu obce Žehňa  ... splnené                                                            

Uznesenie č. 42/2019  -  Plat starostu obce  ... splnené 

Uznesenie č. 43/2019 –  Delegát do Rady MŠ  ...  splnené 

Uznesenie č. 44/2019 –  Spolufinancovanie bezbariérového prístupu ku Coop Jednote a Ocú 

v pomere 50%   ...  splnené 

 

 



K bodu č. 4 

Predložené hodnotiace správy ZŠ a MŠ v Žehni za školský rok 2018/2019 predniesol starosta 

obce.  

Uznesenie č. 45/2019 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie hodnotiace správy ZŠ a MŠ v Žehni za 

školský rok 2018/2019. 

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

 

K bodu č. 5 

Individuálna výročná správa obce za rok 2018 bola zverejnená na stránke obce ešte v júni 

2019, takisto bola predložená do RIS Ministerstva vnútra SR.  

Uznesenie č. 46/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Žehňa za 

rok 2018. 

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

 

K bodu č. 6 

Audit v obci za rok 2018 bol vykonaný v júni 2019. Auditorská správa bola zverejnená na 

stránke obce, ako aj predložená do RIS. 

Uznesenie č. 47/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie auditorskú správu obce za rok 2018. 

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

 

K bodu č. 7 

Úpravu rozpočtu 2019 predniesol ekonóm obce Ing. Lukáč D. Úprava rozpočtovým 

opatrením č. 3 k 30.09.2019 sa nemení celkový rozpočet obce, iba sa presúvajú prostriedky 

medzi rozpočtovými položkami. Úprava rozpočtovým opatrením č. 4 k 30.11.2019 sa znižuje 

celkový rozpočet ako v príjmovej tak aj vo výdajovej časti o sumu 363.237 €. Sú to znížené 

neuskutočnené investičné zámery (ČOV, Obecné Komunitné centrum) a úprava normatívnych 

a nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ. Rozpočet po tejto zmene predstavuje sumu 1044568 

€,  je to vyrovnaný rozpočet. 

Uznesenie č. 48/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým 

opatrením č. 3 a č. 4 znížením celkového rozpočtu o sumu 363.237 €. Celkovým rozpočet po 

úprave je vyrovnaný a predstavuje sumu 1044568 €. 

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

 

 K bodu č. 8 

Zásady odmeňovania poslancov boli upravené podľa  novely zákona kde súhrn odmien 

poslancov nesmie v kalendárnom roku prekročiť výšku jedného mesačného platu starostu bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Takisto sa poslanec môže vzdať odmien 

písomnou formou.  

Uznesenie č. 49/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov s účinnosťou od 

01.01.2020. 

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

 

K bodu č. 9 

Rokovací poriadok bol takisto upravený podľa novely zákona. Zverejnený na stránke obce. 

 



Uznesenie č. 50/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  

s účinnosťou od 01.01.2020. 

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

 

K bodu č. 10 

Návrh VZN č. 2019/01 o dani nehnuteľnosti, dane za psa a poplatky za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady, bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 20.11.2019. V návrhu je 

zvýšený poplatok za komunálny odpad zo sumy 6 € na 8 € na osobu od 01.01.2020. 

K danému návrhu neprišli v stanovenej lehote žiadne pripomienky. Niektorí poslanci boli 

proti navýšeniu poplatku za komunálny odpad. 

Uznesenie č. 51/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni sa uznáša na znení VZN č. 2019/01 o dani z nehnuteľnosti, 

dane za psa, miestne poplatky za komunálny odpad, za stavebný odpad s účinnosťou od 

01.01.2020. 

Hlasovanie:     za  ...   4 (Ing.Krajňák C, Ing. Galdun D, Sendža J,Šimko J)             

                        proti  ...  3 (Horváth P, Mačo M, Mačo T)              

                        zdržal sa  ... 0            

Návrh VZN 2019/01 nebol schválený a naďalej ostáva v platnosti VZN o dani 

z nehnuteľnosti, dani za psa a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce č. 2016/1. 

 

K bodu č. 11 

Návrh VZN č. 2019/02 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Žehňa bol takisto zverejnený obvyklým spôsobom na stránke obce dňa 

26.11.2019. K návrhu neprišli v stanovenej lehote žiadne pripomienky. Starosta obce oznámil 

prítomným, že obec podpísala zmluvu s firmou ELTMA, ktorá bude vyvážať pneumatiky. 

Uznesenie č. 52/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni sa uznáša v znení VZN č. 2019/02 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žehňa s účinnosťou od 01.01.2020. 

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

 

K bodu č. 12 a 13 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ľ.Kopčáková prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

Žehňa na rok 2020. Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom na stránke obce 15 

dní pred rokovaním.  

Informácie k navrhnutému rozpočtu obce ekonóm obce Ing. D.Lukáč. Rozpočet obce na rok 

2020 bol navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 1558823 €.  Keďže starosta obce 

oznámil prítomným, že Ministerstvo vnútra nám schválilo dotáciu na Rekonštrukciu Požiarnej 

zbrojnice vo výške 30.000 € navrhol navýšiť rozpočet o túto dotáciu.  

Celkový rozpočet sa navýši o 30.000 € ako kapitálový príjem a zároveň aj kapitálový výdaj. 

Rozpočet po navýšení predstavuje sumu  1588823 €. 

Uznesenie č. 53/2019 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2020 

B) schvaľuje rozpočet obce Žehňa na rok 2020 ako vyrovnaný v celkovej výške  

1588823 €  

C) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022. 

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

 



K bodu č. 14 

- Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení protispoločenskej 

činnosti  ...  oboznámení poslanci ako aj všetci zamestnanci obce. 

 

- Odkup pozemkov pre vodovod IBV Nad Kostolom, vypracovaný GP č. 87/2019.  

Uznesenie č. 54/2019 –  
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup parciel č. 366/33 – 538 m2, č. 366/34 – 433 

m2, č. 368/2 – 1151 m2, č. 370/5 – 1246 m2, č. 366/35 – 113 m2, v cene 5 € za 1 m2 pre 

vodovod IBV Nad Kostolom. 

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

- Odkup pozemku pre Zberný dvor a kompostovisko na bývalom hospodárskom družstve. 

Vypracovaný GP č. 86/2019 ak bude zverejnená výzva poslanci súhlasili sa so zapojením do 

výzvy na Zberné dvory a kompostoviská. 

Uznesenie č. 55/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup parciel č. 208/5 – 2954 m2, č. 208/6 -132 m2, 

č. 198/2 – 63 m2, 198/1 – 7 m2, v cene 5 € za 1 m2, pre Zberný dvor a kompostovisko. 

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

 

- Nájomná zmluva s Lesným a pozemkovým spoločenstvom Žehňa pripravená s navrhnutou 

sumou 300 € ročne za prenájom futbalového ihriska. 

Uznesenie č. 56/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s LaPS Žehňa na 

prenájom futbalového ihriska. 

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

 

- Inventarizačné komisie boli zriadené na základe Harmonogramu vykonania inventúr 

v jednotlivých strediskách. 

 

-Žiadosť o zvýšenie stravnej jednotky v jedálni školskej v 3.pásme 1,54 €. Na návrh poslanca 

Sendžu J. sa stanovilo 1.pásmo so sumou 1,37 € + 0,10 € réžijné náklady. 

Uznesenie č. 57/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni zvyšuje stravnú jednotku v školskej jedálni v pásme 1, t.j.  

1,37 € + 0,10 € réžijné náklady,  s účinnosťou od 01.01.2020. 

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

 

-  Odmeny poslancov za rok 2019 na stretnutí sa poslanci dohodli, aby boli vyplatené tak ako 

minulý rok. Mimoriadnej odmeny ako aj celkových odmien od roku 2020 sa vzdali poslanci 

Horváth Peter  a Sendža Jaroslav.  

Uznesenie č. 58/2019 -   

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje mimoriadne odmeny pre poslancov po 400 € a pre 

zástupcu starostu 500 €. 

Hlasovanie:        za  ... 6  (Ing. Galdun D, Horváth P,  Ing.Krajňák C, Mačo M, Mačo T, Šimko J) 

                           proti  ... 0,                        zdržal sa  ...  1 (Sendža J) 

 

-Žiadosť Spoločenstvo vlastníkov rodinných domov na Dúbrave ohľadom dokončenia cesty. 

Poslanci doporučujú osobné stretnutie s vlastníkmi. 

Uznesenie č. 59/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni doporučuje osobné stretnutie s vlastníkmi týchto rodinných 

domov.  

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



-Príspevok pre mesto Prešov pre vybuchnutý bytový dom na Mukačevskej ulici v Prešov. 

Uznesenie č. 60/2019 –  
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje príspevok vo výške 1.000 € pre mesto Prešov, pre 

vybuchnutý bytový dom na Mukačevskej ulici v Prešove. 

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

 

-Žiadosť Miestneho odboru Matice Slovenskej o finančný príspevok pre športové podujatia 

pre rok 2020 – návrh poslanca Horváth P. príspevok 2.500. €.  

Uznesenie č. 61/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok pre miestny odbor Matice 

Slovenskej vo výške 2.500 € pre organizovanie športových podujatí na rok 2020. 

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

 

-Žiadosti o dotácie pre TJ Budovateľ Žehňa a OZ Rómovia napredujú dopredu Žehňa  ... 

v rozpočte sú zahrnuté ako v roku 2019. OZ sa nimi bude zaoberať po zdokladovaní 

vyúčtovania predchádzajúcej dotácie.  

Uznesenie č. 62/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni sa bude zaoberať žiadosťami o finančný príspevok pre TJ 

Budovateľ Žehňa a OZ Rómovia napredujú dopredu Žehňa, pre futbalové kluby po 

vyúčtovaní predchádzajúcej dotácie. 

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

 

-Sťažnosť z Ústavného súdu ohľadom volieb – sťažnosť bola zamietnutá ÚS ako 

neopodstatnená. 

 

-Žiadosť o odvolanie delegáta Mgr.Kolesárovej Heleny z Rady MŠ.  Poslanec Sendža 

Jaroslav odišiel zo zasadnutia OZ o 18,22 hod., nato bol navrhnutý nový delegát do rady MŠ  

poslanec Horváth Peter. 

Uznesenie č. 63/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A) súhlasí s odvolaním Mgr. Kolesárovej Heleny z Rady MŠ. 

B) menuje delegáta Horvátha Petra do Rady MŠ. 

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

 

K bodu č. 15 

-Navrhnuté bolo nahrávanie zasadnutí Obecného zastupiteľstva videokamerou, či môžu byť 

zverejnené na stránke obce aj hlásenia z rozhlasu. Kúpne zmluvy, ktoré sú zverejnené na 

stránke obce či majú mať vymazané údaje, nato kontrolórka obce odpovedala. Problémový 

kontajner na Dúbrave za cintorínom. Horná autobusová zastávka na Dúbrave kedy sa opraví 

podklad. 

   

       Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ, poprial pokojné Vianočné 

a Novoročné sviatky a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

Overovatelia :  Mačo Milan 

                         Ing. Galdun Dušan                 

                                                                                              Slavomír Lipták  

                                                                                                Starosta obce       

     


