
                                        Z á p i s n i c a     č.  4/2020 

                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 09.12.2020 

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

Neprítomní :  Peter Horváth 
 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 09.12.2020 (streda) o 15,00 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.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a nasledujúce roky  

     2022 a 2023 

5.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

6.  Schválenie VZN 1/2020 miestne dane a poplatky 

7.  Schválenie VZN 2/2020 parkovanie 

8.  Schválenie odmeny poslancov 

9.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

10.  Zmluva o výkone správy majetku VVS a.s. 

11.  Diskusia – rôzne (vypracovanie PD odkanalizovanie celej obce + RO) 

12.  Záver 

Program bol jednohlasne schválený. 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení Mačo Tomáš, Sendža Jaroslav. 

 

K bodu č. 3  

Uznesenie č. 29/2020 –  plnenie rozpočtu obce k 30.06.2020   ...  splnené 

Uznesenie č. 30/2020 –  úprava rozpočtu obce rozp.opatrením č. 2/2020 k 30.09.2020  ...  

splnené 

Uznesenie č. 31/2020 –   stanovisko HK k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci – pôžičky 

na financovanie výpadku dane z príjmov v dôsledku pandémie COVID-19  ...   splnené 

Uznesenie č. 32/2020 -  čerpanie návratnej finančnej výpomoci – pôžičky  ... poslanci 

neodsúhlasili - uznesenie nebolo prijaté 

Uznesenie č. 33/2020 –  zriadenie Krízového štábu obce Žehňa   ...  splnené 

Uznesenie č. 34/2020 –  poverenie Ing.Dušana Lukáča na vykonávanie elektronických 

transakcií ako povereného zamestnanca obce Žehňa  ... splnené 

 

K bodu č. 4 a 5 

HK PhDr. Kopčáková Ľ. predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

a nasledujúce roky 2022 a 2023.  Ing. Lukáč D. informoval poslancov, že návrh rozpočtu obce 

na rok 2021 bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 25.11.2020. Neprišli k nemu žiadne 



pripomienky. Rozpočet obce na rok 2021 bol navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 

1350149 €. 

Nato poslanci prijali nasledovné:  

Uznesenie č. 35/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A)  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2021 

B) schvaľuje rozpočet obce Žehňa na rok 2021 ako vyrovnaný v celkovej výške  

1350149 €  

C) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023. 

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

 

K bodu č. 6 

Návrh VZN 1/2020 miestne dane a poplatky bol zverejnený dňa 25.11.2020 obvyklým 

spôsobom. V návrhu bolo navrhnuté zvýšenie poplatku za komunálny odpad, 10 € na osobu 

na rok. K návrhu neprišli žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 36/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni uznáša sa na znení VZN 1/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani 

za psa a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

s účinnosťou od 01.01.2021.  

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

                              zdržal sa  ...  2  (Mačo T, Mačo M)  

                              proti    ... 0     

 

K bodu č. 7 

Návrh VZN 2/2020 o parkovaní bol zverejnený dňa 25.11.2020 obvyklým spôsobom. 

K návrhu neprišli žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 37/2020 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni uznáša sa na znení VZN 2/2020 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Žehňa 

s účinnosťou od 01.01.2021. 

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

                               zdržal  sa   ...  2 (Mačo T, Mačo M) 

                               proti  ... 0       

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval prítomných o navrhnutých odmenách pre poslancov vo výške 500 € 

a 700 € pre zástupcu starostu, okrem tých poslancov, ktorí sa vzdali odmien. 

Uznesenie č. 38/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odmeny poslancov vo výške 500 €, okrem 

poslancov, ktorí sa vzdali odmien. Zástupcovi starostu odmena 700 €.  

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

                                 zdržal sa  ...  1 (Sendža J) 

                                 proti  ... 0  

 

K bodu č. 9 

HL PhDr. Kopčáková predložila prítomným návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 

2021, nato poslanci prijali nasledovné : 

Uznesenie č. 39/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

1.polrok 2021. 

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



K bodu č. 10 

Starosta obce informoval prítomných o rozšírení vodovodu pitnej vody na Dúbrave. Vodovod 

na Dúbrave bol robený ešte v rokoch 2002 až 2003, ale nebol odovzdaný VVS a.s. K tomu je 

potrebné podpísať Zmluvu o výkone správy majetku obce s VVS a.s., nakoľko vodovod 

v obci je v správe VVS a.s. 

Uznesenie č. 40/2020 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. : 

A)   prerokovalo bez pripomienok 

B)   schvaľuje:  

1.  Zverenie majetku obce „Žehňa – rozšírenie IS“ do správy pre VVS, a.s. s obstarávacou 

cenou  6.676,45 €. 

2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

Vyžadovať od prevádzkovateľa správy a hodnotenie stavu hospodárnosti prevádzky a návrhy 

na vylepšenie prevádzky, max. dvakrát ročne. 

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

 

K bodu č. 11 

- Na  pracovnom stretnutí komisií a poslancov p. Sendža navrhol, aby obec dala 

vypracovať PD na odkanalizovanie obce aj rómskej osady. Ak bude vydaná výzva, aby obec 

mala pripravenú projektovú dokumentáciu a zapojila sa do výzvy. 

Uznesenie č. 41/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje pripraviť projektovú dokumentáciu na 

odkanalizovanie celej obce Žehňa + rómskej osady, v prípade vydanej výzvy. 

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

 

- Požiadavka na opravu cesty č. III/3444 bola odoslaná na PSK aj na SÚC PSK. 

Odpoveď prišla od SÚC PSK, že naša požiadavka bude spracovaná do plánu prác novou 

živičnou úpravou v ďalšom období. 

 

- Návrh p. Ing. Krajňák C. na výkup časti pozemkov pre realizáciu prípojky vody zo 

Stariny v hornej časti obce pod lesom. Starosta navrhol následné stretnutie a dohodnúť ďalšie 

kroky. 

 

- Cenová ponuka od Coop Jednoty na zádverie k obecnému úradu vo výške cca 2.000 € 

 bez DPH a  bez montáže. 

 

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

Vianočných a Novoročných sviatkov a ukončil rokovanie OZ. 

 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :  Mačo Tomáš 

                         Sendža Jaroslav  

 

                                 

                                                                                                     Slavomír Lipták 

                                                                                                       Starosta obce 

 



 

 

 

 

 


