
                                      

                         UZNESENIA   OBCE  za  rok  2020 
                                                                                                  

Uznesenie č. 1/2020 –                                                                     Zasadnutie OZ 06.05.2020                                                                   

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 

rok 2020. (viď príloha) 

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

 

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 

 

Uznesenie č. 3/2020 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského 

zboru obce Žehňa.  

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

 

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    

 

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 

 

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     

 

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 

 

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 

  

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   

 

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   ...  0 

 

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 

 

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     
 

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.  

  

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 

 

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 

UZNESENIE   NEBOLO  PRIJATÉ 

 



 

Uznesenie č. 18/2020 –                                                                            OZ 30.06.2020 

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  

 

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  

 

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  

 

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  

 

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 

 

 

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 

 

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 

 

 



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     

        

 

Uznesenie č. 26/2020 – 

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

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

 

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) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             OZ 30.09.2020 

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  

 

 

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        

 

 

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 

 

 

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  

 

 

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               

 

 

 

Uznesenie č. 35/2020 –                                                                           OZ 09.12.2020 

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 

 

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     

 

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       

. 

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  

 

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  

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  

 

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 

 

 


