
                                          Z á p i s n i c a     č.  1/2020 

                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 06.05.2020 

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

                   Jaroslav Sendža,  Ján Šimko 

Neprítomní :  Ing. Cyril Krajňák 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 06.05.2020 (streda) o 16,00 hod. v budove Obecného domu 

podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Pred vstupom do obecnej sály boli pripravené dezinfekčné prostriedky, rúška, rukavice  

a prítomným poslancom bola odmeraná teplota.  

Návrh programu: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnení uznesení 

4.  Plán zasadnutí OZ v roku 2020 

5.  Plán kultúrnospoločenské akcie v roku 2020 

6.  Zriaďovacia listina DHZ obce Žehňa 

7.  Odkup pozemkov : 

     - dolná cesta Pavlík, Gaľová, Hudačeková, Sabol 

     -  cesta Dúbrava od SPF 

     -  chodník Dúbrava  +  od SPF 

     -  pozemok, jarok pri MŠ Žehňa 

     -  pozemky na rozšírenie rómskej osady, ďalšie podiely parc.č. 460/11 + od SPF 

     -  pozemky pre príjazdovú cestu Obecné Komunitné centrum + od SPF 

8.   Rozšírenie kamerového systému ku Komunitnému centru 

9.   Správa HK za rok 2019 

10.   Informácie Covid - 19 

11.   Žiadosti občanov 

12.   Záver 

 

Tento program bol jednohlasne schválený. 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení Šimko Ján, Horváth Peter. 

 

K bodu č. 3  

Uznesenie č. 45/2019 – hodnotiace správy ZŠ a MŠ  .... splnené 

Uznesenie č. 46/2019 – Výročná správa obce za rok 2018  ...  splnené 

Uznesenie č. 47/2019 – Auditorská správa za rok 2018  ...  splnené 

Uznesenie č. 48/2019 – Úprava rozpočtu obce 2019   ...  splnené 

Uznesenie č. 49/2019 -  Zásady odmeňovania poslancov  ...  splnené 

Uznesenie č. 50/2019 -  Rokovací poriadok OZ  ...   splnené 

Uznesenie č. 51/2019 – Návrh VZN 2019/01  ...  nebol schválený naďalej ostáva v platnosti  

                                       VZN 2016/1 DZN, daň za psa a miestne poplatky  



Uznesenie č. 52/2019 –  Návrh VZN 2019/02 o nakladaní s KO a DSO  ...  splnené 

Uznesenie č. 53/2019 –  Schválený rozpočet obce na rok 2020  ... splnené  

Uznesenie č. 54/2019 –  Odkup parciel na vodovod IBV Nad Kostolom   ...  splnené 

Uznesenie č. 55/2019 –  Odkup parciel na Zberný dvor a kompostovisko   ...  splnené 

Uznesenie č. 56/2019 –  Nájomná zmluva s LsPS Žehňa ohľadom ihriska   ...   splnené 

Uznesenie č. 57/2019 –  Zvýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni   ...  splnené  

Uznesenie č. 58/2019 -   Mimoriadne odmeny poslancov  ...  splnené 

Uznesenie č. 59/2019 –  Stretnutie vlastníkov RD Dúbrava o dokončenie cesty  ... úloha trvá 

Uznesenie č. 60/2019 –  Finančný príspevok 1.000 € pre mesto Prešov, vybuchnutý bytový 

                                         dom na Mukačevskej 7   ... splnené 

Uznesenie č. 61/2019 –  Finančný príspevok pre Maticu Slovenskú   ...  úloha trvá, dôvod  

                                        covid-19 
Uznesenie č. 62/2019 –  Dotácie pre futbalové kluby v obci  ...   úloha trvá, dôvod covid-19 

Uznesenie č. 63/2019 –  Odvolanie a menovanie delegáta do Rady MŠ   ... splnené  

 

 

K bodu č. 4 

Na stretnutí poslancov zo dňa 11.03.2020 poslanci doporučujú schváliť Plán zasadnutí OZ na 

rok 2020. 

Uznesenie č. 1/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 

rok 2020. (viď príloha) 

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

 

K bodu č. 5 

Poslanci na stretnutí doporučujú schváliť Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2020. 

Uznesenie č. 2/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2020. 

(viď príloha) 

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

 

K bodu č. 6 

Na základe žiadosti OV DPO Prešov, podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 

o Obecnom zriadení má mať DHZ obce Zriaďovaciu listinu DHZ obce Žehňa. 

Poslanci na stretnutí doporučujú schváliť. 

Uznesenie č. 3/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského 

zboru obce Žehňa.  

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

 

 

K bodu č. 7 
-   Odkup pozemkov dolná cesta Pavlík, Gaľová, Hudačeková, Sabol    ...  poslanci doporučujú.  

Parcely boli premerané geodetom,  jedná sa o celkovú dĺžku 452 m2 , cena 5 € za m2. 

Uznesenie č. 4/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov parc.č. 148/3 – 32 m2, 147/2 – 

61 m2, 146/2 – 66 m2, 145/2 – 29 m2, 144/4 – 65 m2, 144/3 – 65 m2, 143/2 – 41 m2, 142/ -2 

66 m2, v cene 5 € za m2. 

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

 



-   Odkup pozemkov cesta Dúbrava od SPF, parc.č. 314/24, LV 1112    ...   poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 5/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov od SPF,  parc.č. 314/24, 

v podiele 180/1440,  v cene určenom SPF. 

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

 

-   Odkup pozemkov Dúbrava chodník, od hornej autobusovej zastávky k cintorínu   ...   

poslanci doporučujú zvolať jednanie s jednotlivými vlastníkmi, niektorí vlastníci už súhlasili, 

iní sa neozvali. Úloha pokračuje ďalej. 

Uznesenie č. 6/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov na chodník Dúbrava, parc.č. 

1-164/2, 1-274/164, 1-164/4, 1-164/5, 1-164/6, v cene 5 € za m 2. 

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

 

-   Odkup pozemku jarok pri MŠ, parc.č. 5/1 a 5/2 na LV 918 od Bulnová Jana, rod. 

Kušnírová, Žehňa 65 za kúpnu cenu 0,01 cent   ...  poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 7/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov parc.č. 5/1 – podiel 2/12 a 5/2 

- podiel 2/12 na LV 918  za cenu 0,01 cent od Bulnová Jana, rod. Kušnírová, Žehňa 65. 

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

 

-   Odkup pozemkov rozšírenie rómskej osady  parc.č. 460/5, 465/25, 460/11 – ďalšie podiely 

+  SPF, nakoľko došlo k dedičským konaniam, tak pribudli noví vlastníci ... poslanci 

doporučujú 

Uznesenie č. 8/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odkup pozemkov od SPF na LV 1109, 1104, 

1090, v cene určenom SPF. 

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

 

Uznesenie č. 9/2020 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom  parc.č. 460/5, 465/25 podielu 27/324 

na LV 1109, od Kuropčákovej Alžbety, rod. Nemčíkovej, v cene 5 € za m2. 

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

  

Uznesenie č. 10/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom podielov 1/148 parc.č. 460/11 na LV 

1104 od vlastníkov  Čonková Nikola, rod. Bulnová, Žehňa 65,  Bulnová Žaneta Ing., rod. 

Bulnová, Žehňa 65, Kušnír Ľuboš , Zimný Potok 33, Prešov a Kušnír Pavol, 17.nov.138, 

Prešov, v cene 5 € za m2. 

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

  

-   Odkup pozemkov pre príjazdovú cestu Komunitné centrum parc.č. 493/100,  LV99, 

podiely od vlastníkov Hudačeková L, Ondusko M, Mgr.Kolesárová H, Kolesár Ľ, 

Hadvižďáková J, Mgr. Pfeffer M. + SPF  ...    poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 11/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom podielov parc.č. 493/100 na LV 99 od 

vlastníkov Hudačeková L, Žehňa 30, Ondusko M, Žehňa 33, Mgr. Kolesárová H, Žehňa 

32, Kolesár Ľ, Žehňa 32, Hadvižďáková J, Lúčina 26, Mgr.Pfeffer M, Osuského 12, 

Bratislava, v cene 5 € za m2 + od SPF.  

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



K bodu č. 8 

Starosta informoval prítomných, že obec odovzdala stavenisko a na budúci týždeň začínajú 

pracovať na výstavbe Obecného Komunitného centra v obci, preto navrhol rozšíriť kamerový 

systém na stavbu.  

Uznesenie č. 12/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s rozšírením kamerového systému na Obecné 

Komunitné centrum v obci Žehni. 

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

 

K bodu č. 9 

Hlavná kontrolórka predložila prítomným správu o kontrolnej činnosti HK obce Žehňa za rok 

2019 (viď príloha) 

Uznesenie č. 13/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Žehňa za rok 2019. (viď príloha) 

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

 

K bodu č. 10  
Starosta obce informoval prítomných o nákladoch, ktoré obce vynaložila v súvislosti 

v koronavírusom. Obec nakúpila dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, ochranné 

rúška, ochranné obleky, rukavice, teplomery, doteraz v celkovej výške 3.352 €.  

Obec týždenne podáva hlásenie na Krízový štáb, aké činnosti a opatrenia vykonáva obec 

v boji proti koronavírusu. Okresný úrad, odbor krízového riadenia žiadal predložiť výdavky 

obce, nakoľko plánujú čiastočne refundovať výdavky. 

 

K bodu č. 11 

-  starosta informoval o ponuke kronikára p. Bartka Vlastimila Ing., bývalého novinára ktorý 

zaslal ponuku  na napísanie obecnej kroniky v cene 100 € ročne. 

Uznesenie č. 14/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s podpísaním dohody s p. Bartkom Vlastimilom 

Ing.  na napísanie obecnej kroniky.  

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

-   žiadosť občanov Mačo R, Mačo M, Horváth M o odpredaj ELECTRO VOICE subofer  

     ...    odpredaj, alebo prenájom,  poslanci doporučujú 

Uznesenie č. 15/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom repro súpravy ELECTRO VOICE. 

Hlasovanie :           za  ...  3 (Horváth P, Mačo T, Mačo M) 

                                proti   ...  0, 

                                zdržal  sa  ...  3 (Ing.Galdun D, Sendža J, Šimko J)     

UZNESENIE  NEBOLO  PRIJATÉ.  

 

 -   žiadosť spoločenstvo vlastníkov RD časť Dúbrava o pomoc s dokončením príst.cesty   ....     

poslanci  nedoporučujú, p. Dorčák mal poslať 3 cenové ponuky, ktoré neboli predložené. 

 

-   pozemok v RO Sivák P,  Balog R,  ...  poslanci doporučujú zvolať menovaných vlastníkov.  

Pán Sivák P. súhlasil, že obec od neho odkúpi parc.č. 95/14, s tým, že sa vysporiadajú  

pozemky s parc.č. 95/6 a 95/28 s p. Balogom R, ktoré boli v minulosti zamenené.  

 

 



Uznesenie č. 16/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom parc.č. 95/14 od Siváka Petra, 

s následným vysporiadaním ostatných pozemkov, v cene 5 € za m2. 

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

 

-   žiadosť o zriadení videozáznamov zo zasadnutiach Obecného zastupiteľstva predniesol 

poslanec Sendža Jaroslav, ktorí predložil žiadosť od obyvateľov obce Žehňa, časti Dúbrava 

s podpisovou listinou. 

Uznesenie č. 17/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zriadením videozáznamov zo zasadnutí OZ 

a následným zverejnením na obecnej stránke. 

Hlasovanie :        za  ...  1 (Sendža J) 

                             proti  ... 5 (Galdun D, Horváth P, Mačo T, Mačo M, Šimko J) 

                             zdržal sa  ... 0 

 

-   poslanec Sendža J. sa pýtal HK ohľadom opravy strechy Domu smútku, v rozpočte bolo 

20.000 € a podpísaná zmluva bola na 25.000 € a na Revitalizáciu centra obce II. etapa bolo 

20.000 € a podpísaná zmluva bola na 51.000 €. HK odporučila upraviť rozpočet. Starosta 

infomoval, že prebehli riadne výberové konania, ktoré boli zverejnené na obecnej stránke a na 

ich základe boli vybratí dodávatelia a podpísané zmluvy. 

-  ďalej sa informoval ohľadom zriadenia zrkadla na Dúbrave a dopravného značenia v Žehni. 

Obec dostala odpoveď o stretnutí na Okresnom úrade, odbor cestnej dopravy za účasti Správy 

ciest, kde sa rozhodne od ďalšom postupe. Momentálne stretnutia neprebiehajú z dôvodu 

covid-19. 

-  poslanec Mačo T. informoval o znečistení cirkevného pozemku a neustálom znečisťovaní 

v okolí rómskej osady, hlavne v okolí kontajnerov. Starosta navrhol, že obec by mohla 

odkúpiť cirkevný pozemok (do budúcnosti) a tam postaviť kontajner, nakoľko je aj v ÚPNO 

tento pozemok plánovaný na výstavbu školy. Ďalej diskutovali o vývoze kontajnerov z osady, 

možnostiach upratovania a obmedzenia znečisťovania životného prostredia. 

Starosta požiadal poslancov o stretnutie a následné riešenie umiestnenia kontajnera. 

 

 

    Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí  a ukončil rokovanie OZ. 

 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :  Šimko Ján 

                         Horváth Peter         

                                                                                                     Slavomír Lipták 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 

 

 

 


