
                                     Z á p i s n i c a     č.  3/2021 

              zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                       konaného dňa  30.06.2021 

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

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 30.06.2021 (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 zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnení uznesení 

4.  Správa HK k záverečnému účtu obce 2020 

5.  Záverečný účet obce 2020 

6.  Výročná správa obce 2020 

7.  Audítorská správa 2020 

8.  Správa o plnení rozpočtu obce 1.Q 2021 

9.  Pokračovanie poskytovania  MOPS  

10.  Verejná súťaž odpredaj obecného majetku – pozemkov, zriadenie komisie 

11.  Odkup pozemku parc.č. 115/1, LV 337, výmera 28.132 m2, od Evanj.  

       cirk.zboru v Žehni 

12.  Rôzne – zádverie ZŠ (vstup), oplotenie MŠ, lavičky, žiadosti občanov 

13.   Záver 

 

Starosta navrhol stiahnuť z programu bod č.10. Program bol takto schválený. 

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

 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

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

 

 

K bodu č. 3 

Uznesenie č. 11/2021 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vypracovaním verejnej súťaže na predaj obecného 

nehnuteľného majetku (pozemky).         ...    úloha  trvá, zvolať stav.komisiu + poslancov 

Uznesenie č. 12/2021 –  
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom pozemku parc.č. 95/14 - prístupová 

panelová cesta na osade, (5 € za 1m2) v celkovej cene  2.180 €    ...  podklady odovzdané 

právnikovi, zmluva sa pripravuje, úloha trvá 

Uznesenie č. 13/2021 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom pozemkov parc.č. 465/34, 161/2  (5 € za 

1m2) podľa geometrického plánu č. 28/2021 vypracovaného J.Vavrencom GEOMAP, 

schváleného dňa  14.05.2021 pod č. G1-862/2021     ...  podklady odovzdané, zmluva sa 

pripravuje,  úloha trvá 



Uznesenie č. 14/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrušenie nakladania s finančnými prostriedkami 

svojvoľne do 10000 €, návrh do 500 €        ...   uznesenie neprešlo  

 

K bodu č. 4 a 5 

Záverečný účet obce za rok 2020 bol zverejnený na stránke obce dňa 10.06.2021 obvyklým 

spôsobom. HK  predniesla stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020. Nato poslanci 

prijali nasledovné : 

Uznesenie č. 15/2021 – 

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

obce za rok 2020 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020  

bez výhrad. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v roku 2020 

na tvorbu rezervného fondu vo výške  40.148,22 €. 

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

 

K bodu č. 6 

Výročná správa obce za rok 2020 bola zverejnená dňa 10.06.2021 na stránke obce obvyklým 

spôsobom. Ekonóm obce Ing. Dušan Lukáč predniesol prítomným hlavné údaje z Výročnej 

správy obce za rok 2020. 

Uznesenie č. 16/2021 –  

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

rok 2020. 

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

 

K bodu č. 7 

Audit v obci za rok 2020 bol vykonaný audítorskou spoločnosťou HIREKON. Správa 

o vykonanom audite za rok 2020 bola zverejnená na stránke obce. 

Uznesenie č. 17/2021 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu nezávislého audítora obce 

Žehňa za rok 2020. 

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

 

K bodu č. 8 

Správu o plnení rozpočtu obce za 1.Q 2021 predniesol ekonóm Ing. Dušan Lukáč. Informoval 

prítomných o plnení rozpočtu obce a porovnal optimálnym 25 % plnením rozpočtu obce. 

Na základe nových informácií o dotácií na normatívne a nenormatívne prostriedky v ZŠ, 

starosta v rámci svojich kompetencií upraví rozpočet rozpočtovým opatrením. O tejto úprave 

informuje na najbližšom zasadnutí OZ. 

Uznesenie č. 18/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1.Q 2021. 

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

 

K bodu č. 9 

Starosta obce a ekonóm informovali prítomných o pokračovaní projektu MOPS, v ktorom je 

obec zapojená. Pokračovanie projektu od 01.07.2021 na 15 mesiacov s 5% spoluúčasťou obce 

na projekte. Žiadosť o NFP má byť predložená do 26.07.2021.  

 

  



Uznesenie č. 19/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A)    s c h v a ľ u j e 

Predloženie žiadosti o NFP na poskytovanie MOPS+ Žehňa 

Kód výzvy : OPLZ-PO8-2021-1, prioritná os 8 OPĽZ 

Názov projektu :  Miestna občianska poriadková služba +  Žehňa 

B)    s ú h l a s í 

1. s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Žehňa, 

2. so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min.  

5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

3. so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

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

                          proti   ...  0,             

                          zdržal  sa  ...  2 (Horváth P, Mačo T) 

 

K bodu č. 11 

Starosta predniesol poslancom návrh na odkup pozemkov od Evanj. cirk. zboru v Žehni. 

Jedná sa o parc.č. 115/1, LV 337 o výmere 28.132 m2. Cirkev súhlasí s odkupom pozemku 

vcelku, nie iba jej časť, za cenu podľa znaleckého posudku 63.300 € a parc.č. 149/1, LV 352 

o výmere 334 m2 v cene 2,25 €/m2. 

Uznesenie č. 20/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom parc.č. 115/1, LV 337 o výmere 28.132 

m2 v celk.cene 63.300 € a parc.č. 149/1, LV 352 o výmere 334 m2 v celk.cene 751,50 €, 

od cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žehňa. 

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

 

K bodu č. 12 

- zádverie v ZŠ  

Uznesenie č. 21/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s objednaním zádveria v ZŠ v Žehni č.22.  

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

 

- žiadosť MŠ,  oplotenie záhrady v Materskej škole  

Uznesenie č. 22/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje objednať betónové oplotenie v záhrade MŠ. 

Hlasovanie :      za  ... 4  (Ing. Galdun D, Šimko J, Horváth P, Mačo T) 

                           Proti  ... 0 

                           Zdržal sa ... 1  (Sendža J) 

 

- doplnenie  2 lavičiek pri chodníku 

Uznesenie č. 23/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zakúpiť a doplniť 2 lavičky pri chodníku pri 

cintoríne. 

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

 

 

 

 



- informácia o Levočskej púti, objednaný autobus ráno o 6,00 hod. dňa 4.7.2021. 

 

- informácia ohľadom predškolskej povinnej dochádzky. Pri zápise detí do MŠ bolo 

zapísaných  56 detí, z toho 41 z MRK, preto je potrebné vytvoriť 3 triedy v MŠ. 

Regionálny úrad VZ vydal výnimku na zriadenie tried pre predškolákov aj v iných 

obecných priestoroch . Jedna trieda bude zriadená v Obecnom Komunitnom centre 

doobeda. V ZŠ sa takisto navýšil počet detí o jednu triedu. 

  
- Oprava cesty v strede obce bude zrealizovaná Slovenskou správou ciest v spolupráci 

s obcou. Konečne bolo schválené dopravné značenie (zrkadlá a značky) v strede obce 

a na Dúbrave Dopravným inšpektorátom a Okresným úradom, odbor cestná doprava 

v Prešove. 

 

 

        Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :  Ing. Galdun Dušan 

                         Mačo Tomáš 

 

                                 

                          

                          

                                 

                                                                                                     Slavomír Lipták 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 

 

 

 


