
                                          Z á p i s n i c a     č.  2/2020 

                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 30.06.2020 

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

                   Ján Šimko 

Neprítomní :   Ing. Cyril Krajňák 
 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 30.06.2020 (utorok) o 15,30 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 a rukavice. 

Návrh programu: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnení uznesení 

4.  Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2019 a jeho schválenie 

5.  Výročná správa obce za rok 2019 

6.  Audítorská správa obce za rok 2019 

7.  Úprava rozpočtu obce 2020 rozpočtovým opatrením  

8.  VZN 1/2020 o dočasnom parkovaní a jeho schválenie 

9.  Informácie zo stretnutia poslancov 

10.  Žiadosti občanov 

11.  Záver 

Tento program bol jednohlasne schválený. 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení Ing. Galdun Dušan, Mačo Tomáš. 

 

K bodu č. 3  

Uznesenie č. 1/2020 – Plán zasadnutí OZ na rok 2020   ...  splnené 

Uznesenie č. 2/2020 – Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2020   ...  splnené 

Uznesenie č. 3/2020 – Zriaďovacia listina DHZ Žehňa   ...   splnené 

Uznesenie č. 4/2020 –  úloha naďalej trvá, GP je na schválenie overenia na Katastr.úrade.     

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    

 

Uznesenie č. 5/2020 –  úloha naďalej trvá, pripravuje sa znalecký posudok 

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 

 

Uznesenie č. 6/2020 –  úloha naďalej trvá, je vypracovaný GP, veľký počet vlastníkov 

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     



Uznesenie č. 7/2020 –  odkup pozemkov priekopa pri MŠ   ...  splnené 

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 

 

Uznesenie č. 8/2020 –  úloha naďalej trvá, znalecký posudok sa pripravuje  

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 -    splnené 

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 –   úloha naďalej trvá 

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 

  

Uznesenie č. 11/2020 –   úloha naďalej trvá  

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   

 

Uznesenie č. 12/2020 –  úloha naďalej trvá 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s rozšírením kamerového systému na Obecné 

Komunitné centrum v obci Žehni. 

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

 

Uznesenie č. 13/2020 –  Správa o kontrolnej činnosti HK   ...  splnené 

Uznesenie č. 14/2020 –  Dohoda s p. Bartkom V. ohľadom napísania obecnej kroniky   ... 

čiastočne splnené, p. Bartko pracuje na obecnej kronike 

Uznesenie č. 15/2020 –  odpredaj repro súpravy  ... uznesenie nebolo prijaté 

 

Uznesenie č. 16/2020 –  úloha naďalej trvá, p.Sivák súhlasí, p. Balog mal zistiť stav v archíve  

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 

 

Uznesenie č. 17/2020 –   uznesenie nebolo prijaté 

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 



K bodu č. 4 

Záverečný účet obce za rok 2019 bol zverejnený dňa 10.06.2020 na stránke obce obvyklým 

spôsobom. K záverečnému účtu obce predniesla stanovisko hlavná kontrolórka. 

Uznesenie č. 18/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce za rok 2019 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019  

bez výhrad. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v roku 2019 

na tvorbu rezervného fondu vo výške  11795,72 €. 

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

 

K bodu č. 5 

Výročná správa obce za rok 2019 bola zverejnená dňa 10.06.2020 na stránke obce obvyklým 

spôsobom. 

Uznesenie č. 19/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie Individuálnu Výročnú správu obce za 

rok 2019. 

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

 

K bodu č. 6 

Audit v obci za rok 2019 bol vykonaný audítorskou spoločnosťou HIREKON. Správa 

o vykonanom audite za rok 2019 bola zverejnená na stránke obce obvyklým spôsobom. 

Uznesenie č. 20/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu nezávislého audítora obce 

Žehňa za rok 2019. 

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

 

K bodu č.7 

Návrh na úpravu rozpočtu obce 2020 predniesol ekonóm Ing. Lukáč Dušan. Upravuje sa 

rozpočet rozpočtovým opatrením č.1/2020 k 30.06.2020, celkovo v príjmovej aj vo 

výdavkovej časti o 67.314,23 €.  

Uznesenie č. 21/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce 2020, rozpočtovým 

opatrením č. 1/2020 k 30.06.2020, navýšením celkového rozpočtu 2020 v príjmovej 

a výdavkovej časti o 67.314,23 €. Celkový rozpočet obce 2020 po navýšení predstavuje 

sumu 1656137,23 €. 

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

 

K bodu č. 8 

Návrh VZN 1/2020 o dočasnom parkovaní v obci Žehňa bol zverejnený na stránke obce dňa 

12.06.2020. K návrhu VZN neprišli žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 22/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje VZN 1/2020 o dočasnom parkovaní v obci 

Žehňa s účinnosťou od 01.08.2020. 

Hlasovanie:       za   ...  3 (Ing.Galdun D, Sendža J, Šimko J) 

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

                             zdržal sa   ... 0  

VZN č. 1/2020  NEBOLO   PRIJATÉ 

 



K bodu č. 9 

Dňa 23.06.2020 sa uskutočnilo stretnutie poslancov. 

- Prístrešok na futbalovom ihrisku je v dezolátnom stave, poslanci navrhli zlikvidovať 

prístrešok. Poslanec Sendža J. navrhol tam zriadiť fotopascu. 

Uznesenie č. 23/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zbúraním prístrešku na futbalovom ihrisku 

a zriadiť fotopascu. 

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

 

- Poslanec Ing. Galdun Dušan navrhol, keďže sa zrekonštruovala kuchyňa a zakúpili sa 

pracovné stoly, pece, aby boli 3 vyučení kuchári, ktorí budú variť a zodpovedať za 

zariadenie v kuchyni. 

Uznesenie č. 24/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí, aby obec zabezpečila 3 vyučených kuchárov, 

ktorí budú počas akcií variť a zodpovedať za zariadenie v kuchyni. 

Hlasovanie:         za   ... 3 (Ing.Galdun D, Sendža J, Šimko J) 

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

                             zdržal sa  ...   0 

UZNESENIE   NEBOLO  SCHVÁLENÉ 

 

- Autobusové zastávky na Dúbrave - poslanci navrhujú na hornej zastávke urobiť dlažbu 

a zakúpiť novú autobusovú zastávku na dolnom konci a urobiť dlažbu. Poslanci 

dohodli stretnutie na štvrtok 2.7.2020 na autobusovej zastávke na Dúbrave. 

Uznesenie č. 25/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí urobiť dlažbu na hornej autobusovej zastávke na 

Dúbrave  a zakúpiť novú autobusovú zastávku na dolný koniec a urobiť dlažbu. 

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

        

- Deratizáciu obce aj rómskej osady, navrhol znova vykonať poslanec Ing. Krajňák C. 

Uznesenie č. 26/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vykonaním deratizácie obce aj rómskej osady. 

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

 

- Vykonanie rozpočtového opatrenia predbežne bez súhlasu schválenia OZ, pokiaľ sa 

jedná už o schválené položky v rozpočte obce. Na nasledujúcom zasadnutí OZ je 

povinný informovať o vykonanom rozpočtovom opatrení. 

Uznesenie č. 27/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí, aby starosta obce bez súhlasu schválenia OZ 

môže vykonať rozpočtové opatrenie do výšky 10.000 € ročne. Na nasledujúcom 

zasadnutí OZ je povinný informovať o vykonanom opatrení. 

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

                              Proti   ...  0 

                              Zdržal  sa  ...  1 (Sendža J) 

K bodu č. 10 

- Žiadosť Sabol J.  -  nainštalovať merač rýchlosti na začiatku obce, od Abranoviec. 

 

Uznesenie č. 28/2020 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s nainštalovaním merača rýchlosti na začiatku 

obce od Abranoviec. 

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



 

- Žiadosti o dotácie TJ Budovateľ Žehňa, OZ Rómovia napredujú..., odbor Matice 

Slovenskej  -  dotácie sú zahrnuté v rozpočte, po zdokladovaní predchádzajúcej 

dotácie a po predložení žiadosti o dotáciu s prílohami, budú vypracované zmluvy na 

poskytnutie dotácie. Pre futbalové kluby bude poskytnutá polovica dotácie 2.500€ 

z požadovanej žiadosti, nakoľko sa nehralo kvôli koronakríze. 

- Starosta požiadal prítomných o separovanie a triedenie odpadu, nakoľko do rómskej 

osady boli odovzdané nádoby na separovanie a netriedi sa. 

- P. Sabolová Ľubica požiadala v mene občanov bývajúcich v hornej časti obce, aby 

obec zabezpečila TBG žľaby na odvodnenie cesty od kostola a vyčistila šachtu. 

Požiadala o obhliadku poslancov. 

           

 

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

 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :  Ing. Galdun Dušan 

                         Mačo Tomáš   

                                 

                                                                                                     Slavomír Lipták 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 

 

 

 


