
                                          Z á p i s n i c a     č.  3/2020 

                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 30.09.2020 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Ing.Dušan Galdun, Ing. Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,  Ján Šimko 

Neprítomní :   Jaroslav Sendža,  Peter Horváth 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 30.09.2020 (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 a rukavice. 

Návrh programu: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnení uznesení 

4.  Plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2020 

5.  Úprava rozpočtu obce k 30.09.2020 

6.  Informácie o prebiehajúcich projektoch (návratná finančná výpomoc obciam  

     Covid-19)   

7.  Diskusia - rôzne 

8.  Záver 

 

Starosta navrhol doplniť 2 body do programu, za bod č.6 –  

1. Zriadenie Krízového štábu obce Žehňa.   

2. Schválenie poverenia zamestnanca na vykonávanie mandátu zastupovania starostu 

v dôveryhodných elektronických službách. 

Takto doplnený program bol jednohlasne schválený. 

 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení Šimko Ján, Mačo Milan. 

 

K bodu č. 3  

Uznesenie č. 18/2020 –  Záverečný účet obce za rok 2019    ...  splnené 

Uznesenie č. 19/2020 –  Výročná správa za rok 2019   ...  splnené 

Uznesenie č. 20/2020 –  Audítorská správa za rok 2019    ...  splnené  

Uznesenie č. 21/2020 –  Úprava rozpočtu rozp.opatrením č.1/2020  ... splnené  

Uznesenie č. 22/2020 –  VZN 1/2020 o dočasnom parkovaní   ...  VZN nebolo prijaté  

Uznesenie č. 23/2020 –  Zbúranie prístrešku na futbalovom ihrisku  ...   splnené 

                                        Zriadenie fotopasce   ...   úloha trvá    

Uznesenie č. 24/2020 –  Kuchyňa v OD zodpovední 3 kuchári   ...  uznesenie nebolo prijaté 

Uznesenie č. 25/2020 –  Autobusové zastávky na Dúbrave   ...   úloha trvá 

Uznesenie č. 26/2020 –  Deratizácia obce a RO   ...   splnené 

Uznesenie č. 27/2020 –   Rozpočtové opatrenia do výšky 10.000 € vykonávané bez súhlasu 

                                         OZ   ...   splnené 

Uznesenie č. 28/2020 –   Merač rýchlosti pri Abranovciach   ...    splnené 

 

 



K bodu č. 4 

Plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2020 obdržali všetci poslanci v pracovných materiáloch na 

zasadnutie OZ. Ekonóm obce Ing. Lukáč D. predniesol prítomným informácie týkajúce sa 

plnenia rozpočtu obce k 30.06.2020 ako aj správu HK k plneniu rozpočtu obce k 30.06.2020. 

(viď príloha) 

Nato poslanci prijali nasledovné : 

Uznesenie č. 29/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30.06.2020. 

Hlasovanie :     za  ... 5,                    proti   ...  0,                    zdržal sa   ... 0 

 

K bodu č. 5 

Úpravu rozpočtu k 30.09.2020 predniesol ekonóm obce. Upravuje sa rozpočet v príjmovej 

oblasti normatívu na ZŠ, príjem za ušetrené energie, príjem za prijatú dotáciu na sčítanie 

domov, bytov a obyvateľov 2021. Vo výdajovej časti sa upravuje ponížením sumy z prognózy 

nenaplnenia príjmovej položky finančných operácií, výdavková časť za činnosť sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov, výdajová časť normatívneho a nenormatívneho charakteru v ZŠ 

Žehňa. Upravuje sa v príjmovej aj vo výdajovej časti o sumu 9.004 €. 

Uznesenie č. 30/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce k 30.09.2020 

rozpočtovým opatrením č. 2/2020 o sumu 9.004 €. 

Celkový rozpočet sa zvýšil 1656137,23 + 9.004 ... 1665141,23 €. 

Hlasovanie :     za  ...  5,                   proti  ...  0,                       zdržal sa  ...  0        

 

K bodu č.6 

-  Starosta obce informoval o možnosti návratnej výpomoci (pôžičky) obciam na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19. Žiadosť o pôžičku sa musí podať do 31.10.2020, do konca roka 2020 

spotrebovať a od roku 2024 sa začne splácať do roku 2027. K tomu predniesol ekonóm aj 

stanovisko HK – dodržanie podmienok na možnosť prijatia návratných zdrojov financovania. 

(viď príloha) 

Uznesenie č. 31/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci – pôžičky vo výške 22 710,00 € na financovanie 

samosprávnych pôsobností z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Hlasovanie :      za   ...  5,                 proti  ...   0,                        zdržal sa ...  0 

 

Uznesenie č. 32/2020 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje čerpanie návratnej finančnej výpomoci – 

pôžičky  na základe uznesenia Vlády SR č. 494 z 12.08.2020 na výkon  samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 22 710,00 €. 

Hlasovanie :       za  ...  0,                 proti   ...  5,                         zdržal sa   ...  0    

 

UZNESENIE  NEBOLO PRIJATÉ 

  

-  Na základe aktuálnej mimoriadnej situácie na území SR a vyhlásení núdzového stavu 

starosta obce navrhol zriadiť nový Krízový štáb obce Žehňa s návrhom jednotlivých členov, 

ktorí sú určení v prílohe Štatútu Krízového štábu obce Žehňa.  

 



Členovia krízového štábu obce Žehňa : 

-  Slavomír Lipták, starosta, predseda krízového štábu obce  

-  Ing. Dušan Galdun, zástupca a podpredseda krízového štábu za hornú časť obce 

-  Ján Šimko, člen krízového štábu za dolnú časť obce 

-  Jaroslav Sendža, člen krízového štábu za časť Dúbrava 

-  Milan Mačo, člen krízového štábu za časť Rómska osada 

-  Tomáš Mačo, člen krízového štábu za časť Rómska osada 

      

Uznesenie č. 33/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zriadenie nového Krízového štábu obce Žehňa 

podľa prílohy Štatútu Krízového štábu obce Žehňa. 

Hlasovanie :        za  ...  5,                 proti   ...  0,                        zdržal sa   ...  0 

 

-  Starosta obce predložil návrh na poverenie zamestnanca na vykonávanie mandátu 

zastupovania starostu v dôveryhodných elektronických službách. 

Uznesenie č. 34/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje poverenie Ing. Dušana Lukáča v zmysle § 9 

zákona č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu ako zamestnanca obce Žehňa  povereného starostom pod číslom 

oprávnenia 1034. 

Hlasovanie :      za  ...  5,                    proti  ...  0,                         zdržal sa  ...  0               

 

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval o aktuálnych opatreniach vydaných Úradom verejného 

zdravotníctva. Taktiež informoval o vyhlásení núdzového stavu od 1.10.2020. 

Poslanci rozoberali ako pokračovať ďalej s autobusovými zastávkami na Dúbrave. Dohodnuté 

bolo, že sa to urobí svojpomocne. Nakoniec sa dohodli, aby to urobila firma.  

Poslanec Ing. Krajňák C. sa informoval ako je to so Zberným dvorom a kontajnermi v obci. 

Na jesenné upratovanie sú už pristavené kontajnery, ktoré po naplnení budú vyvezené.  

Ďalej informoval, že už sú vytýčené body na vodovod IBV Nad Kostolom a žiadal starostu, 

aby starosta zabezpečil vykosenie tohto obecného pozemku. 

Hovorilo sa o chodníku pri cintoríne, na ktorom parkujú autá, že tento neslúži na účely pre 

ktoré bol zriadený. Občania a hlavne deti v tomto úseku nemajú dostatočnú šírku (1,5 m) 

a prechádzajú na cestu, kde sú ohrozovaní autami.  

 

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

 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :   Mačo Milan 

                          Šimko Ján 

 

                                 

                                                                                                     Slavomír Lipták 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 

 



 

 


