
                                          Prijaté uznesenia za rok 2019 
 

Uznesenie č. 1/2019 –                                                                                          OZ 14.2.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA  PRE  DODRŽIAVANIE  VEREJNÉHO PORIADKU:   

Ing, Krajňák Cyril, Sendža Jaroslav, Šimko  Ján, Horváth Peter, Mačo Milan 

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

 

Uznesenie č. 2/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA  PRE  OCHRANU  VEREJNÉHO  ZÁUJMU:   

Ing. Galdun Dušan, Mačo Tomáš, Sendža Jaroslav 

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

 

Uznesenie č. 3/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA  PRE  KULTÚRU  A  ŠPORT :   

Ing. Galdun Dušan, Ing. Krajňák Cyril, Horváth Peter 

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

 

Uznesenie č. 4/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA PRE VÝSTAVBU, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :  

Ing Krajňák Cyril, Ing.Galdun Dušan, Mačo Tomáš 

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

 

Uznesenie č. 5/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje a určuje členov komisie: 

KOMISIA   PRE  VÝBEROVÉ  KONANIA :  

Ing. Krajňák Cyril, Horváth Peter,  Šimko Ján 

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

 

Uznesenie č. 6/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje žiadosť p. Marcela Maťhová, Žehňa 58  -  

prepožičanie sály pre detí, počas 7 dní . 

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

 

Uznesenie č. 7/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  schvaľuje žiadosť Dalibor Mačo, Ž 48  - prenájom repro 

súprava pre rómsku skupinu NEVI BAND, nájomnú zmluvu na 1 rok, v zmluve bude 

zakotvené dodržiavať nočný kľud po 22 hod.a neskúšať počas adventu a pôstu.  Za akékoľvek 

poškodenie  zodpovedá  nájomca zariadenia. 

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

 

Uznesenie č. 8/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje žiadosť M.Žolták, D.Mačo, Žehňa  -  prenájom sály 

na skúšku, nacvičovanie kapely na 2 mesiace za poplatok 10 € na mesiac, za energie. 

Hlasovanie:       za  ... 6 (Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo,  

                            Tomáš Mačo, Ján Šimko) 

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



Uznesenie č. 9/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni nedoporučujú  žiadosť O.Mačo, Ž 39  -  jednorázový 

príspevok, ale sa mu pomôže inak. Komisia pre výstavbu a verejného poriadku preverí 

skutočnosť a dá k tomu vyjadrenie. 

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

 

Uznesenie č. 10/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy na prevod podielov 

parc. č. 5/1 podiel 3/12 a  parc.č. 5/2 podiel 3/12 vlastník Gálová Milena, rod. Železníková, 

LV 918. 

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

 

Uznesenie č. 11/2019 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje spracovať žiadosť  a zapojiť sa do výzvy Podpora 

rozvoja športu na rok 2019 – detské ihrisko pri Materskej škole.  

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

 

Uznesenie č. 12/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje dotáciu pre TJ Budovateľ Žehňa vo výške 5.000 €, 

dotáciu pre FK Rómovia napredujú dopredu... vo výške 3.000 €. 

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

  

Uznesenie č. 13/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  schvaľuje vstup obce do mikroregiónu Dolná Torysa. 

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

 

Uznesenie č. 14/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni v súlade s§3 ods.1 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových podmienkach starostov a §11 Ods. 4 zákona o obecnom zriadení upravuje plat 

zastupujúcemu starostovi. Úprava bude vykonaná v súlade so zákonom 253/1994 §3 ods. 1 

bez uplatnenia §4 ods. 2 ( bez navýšenia platu) teda schvaľuje starostovi základný plat od 

01.03.2019.  Uznesenie bude platné do volieb, ktoré budú vyhlásené v súlade z príslušným 

zákonom po vydaní rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Hlasovanie:      za   ...  6 (Peter Horváth, Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,  

Jaroslav Sendža, Ján Šimko)            proti  ... 0,               zdržal sa  ...  1 (Ing.Galdun D) 

 

 

Uznesenie č. 15/2019 -                                                                                    OZ 16.5.2019                                                                       
Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

a)  ruší zle formulované uznesenie č. 14/2019. 

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

b)  schvaľuje plat starostu obce Žehňa,  základný plat podľa § 4 zákona č. 253/1994 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.  

Hlasovanie:        za  ...  5 (Peter Horváth, Milan Mačo, Tomáš Mačo, Jaroslav Sendža, Ján Šimko) 

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

 

Uznesenie č.16/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 

2019. 

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



 

Uznesenie č. 17/2019 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2019. 

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

 

Uznesenie č. 18/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Žehňa na 

roky 2016-2020. 

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

. 

Uznesenie č. 19/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uzatvoriť zmluvu s firmou Kosit, s dodávkou 3 

plastových nádob na plast, sklo a komunálny odpad. 

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

 

Uznesenie č. 20/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom podielov od SPF parc.č. 460/5, 465/25 – 

LV 1109, parc.č. 460/8, 465/28 – LV 1091, parc.č. 460/9, 465/29 – LV 1090, parc.č. 460/10, 

465/30 – LV 1086 

+ vypracovať znalecký posudok. 

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

 

Uznesenie č. 21/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkupom od Beňová Anna, rod. Bulnová podiel 9/120 parc.č.  

460/10, 460/30 – LV 1086, cena 5 € za 1 m2. 

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

 

 

Uznesenie č. 22/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje žiadosť o stavebné povolenie na ČOV v rómskej 

osade, na inžinierske siete a uskutočniť hydrogeologický prieskum. 

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

 

Uznesenie č. 23/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrealizovať 4 merače zo schváleného projektu. 

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

 

Uznesenie č. 24/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrealizovať oplotenie cintorína v Žehni. 
Hlasovanie:         za   ...  6,              proti  ... 0,              zdržal sa  ... 0 

  

Uznesenie č. 25/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje začať realizovať 1.etapu Revitalizácie centra obce 

podľa schválenie projektovej dokumentácie. 

Hlasovanie:         za   ...  5,             proti  ... 0,              zdržal sa   ... 1 (Sendža J)   

 

Uznesenie č. 26/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrealizovať mostík IBV nad Kostolom.  

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

 



Uznesenie č. 27/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje výmenu okien na Obecnom dome a kuchyni. 

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

  

Uznesenie č. 28/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje pripraviť projektovú dokumentáciu na strechu 

Domu smútku. 

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

 

Uznesenie č. 29/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovať GP pre výstavbu areálu ZŠ podľa 

schváleného ÚPNO. 

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

 

Uznesenie č. 30/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni deleguje do Rady ZŠ v Žehni poslanca Tomáš Mačo.  

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

 

Uznesenie č. 31/2019 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje umiestnenie 1 svetla na stĺp verejného osvetlenia na 

novovzniknutej ulici na Dúbrave. 

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

           

Uznesenie č. 32/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok na Deň detí, pre Dúbravu 300 € 

a pre Žehňu 600 €.  

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

 

Uznesenie č. 33/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje uskutočniť deratizáciu rómskej osady. 

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

 

Uznesenie č. 34/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje vypracovať nájomnú zmluvu, predĺžiť do konca 

roka 2019 na sumu 500 €. 

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

      

Uznesenie č. 35/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zavedením vody na cintorín na Dúbrave 

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

 

Uznesenie č. 36/2019- 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením stavebného materiálu za 350 € pre Olivera Mača. 

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

 

Uznesenie č. 37/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Žehňa na rok 2019. 

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

 



Uznesenie č. 38/2019 –                                                                                  OZ 25.06.2019 

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 

 

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.) 

 

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 
 

Uznesenie č. 41/2019 –                                                                              OZ 03.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A )  berie na vedomie výsledok nových volieb na starostu obce Žehňa 

B)   konštatuje, že  novozvolený starosta obce Lipták Slavomír zložil zákonom predpísaný 

       sľub starostu obce Žehňa 

 

Uznesenie č. 42/2019  -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu plat starostovi 

vo výške základného platu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest, t. j.  vo výške 2,20 násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za predchádzajúci kalendárny rok, s navýšením 

podľa §4 ods. 2 zákona vo výške 25 %. 

Hlasovanie :      za  ...  4  (Ing.Galdun D, Mačo M, Mačo T, Šimko J)   

      ,                   proti  ... 1 (Sendža J),                 zdržal sa  ...  1 (Ing.Krajňák C)   

  

Uznesenie č. 43/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje delegáta do Rady Materskej školy v Žehni Mgr. 

Kolesárovú Helenu, bytom Žehňa 32. 

Hlasovanie:   :       za  ...  5 (Ing.Galdun D, Mačo M, Mačo T, Sendža J, Šimko J)        

                  proti  ... 1 (Ing.Krajňák C),             zdržal sa  ... 0 

 

Uznesenie č. 44/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje spolufinancovanie bezbariérového prístupu ku Coop 

Jednote a Obecného úradu v podiele 50 % s Coop Jednotou. 

Hlasovanie:    za  ...  5   (Ing.Galdun D, Mačo M, Mačo T, Sendža J, Šimko J)               

                       proti ... 1 (Ing. Krajňák C),           zdržal sa  ... 0 

 

      

 

 

 

 



                                                                                                            OZ 12.12.2019                                                                                                                

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    

 

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 

 

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 

 

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 

 

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       

 

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 

 

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. 

 

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              

 

 

 

 



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   

 

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  

 

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    

 

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 

 

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 

 

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) 

 

Uznesenie č. 59/2019 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni doporučuje osobné stretnutie s vlastníkmi týchto rodinných 

domov.  

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

 

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 

 

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 

 



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 

 

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 

 


