
                                        Z á p i s n i c a     č.  1/2023 

            mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

                                       konaného dňa 12.01.2023 

_______________________________________________________________ 
Prítomní :   

 

Starosta obce: Atila Géňa 

 

Poslanci OZ:   Igor Gabčo, Bc. Erik Engeľ, Lukáš Holub, Eduard Mačo, Marek Mačo, Ján Šimko,  

                       Jaroslav Sendža. 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Ľudmila Kopčáková 

 

Neprítomní : - 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 12.01.2023 (štvrtok) o 16.30 hod. v budove Obecného domu 

podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

Návrh programu: 

1.     Otvorenie 

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.     Schválenie programu mimoriadneho rokovania OZ 

4.     Výstavba základnej školy – zamedzenie dvojzmennej prevádzky, diskusia 

5.     Zriadenie sociálneho podniku, diskusia 

6.     Záver  

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal všetkých poslancov, hlavnú kontrolórku obce, 

prítomných občanov a skonštatoval, že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Júlia Ferková. 

Za overovateľov boli určení  Lukáš Holub, Igor Gabčo.  

 

Na to bolo prijaté toto: 

Uznesenie č. 1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľa: Mgr. Júlia Ferková 

2. určenie overovateľov zápisnice: Lukáš Holub, Igor Gabčo 

Hlasovanie :    za  .... 7                   

            proti  ... 0                  zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 3 - Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta obce prečítal prítomným rogram mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktorý je nasledovný: 

1.     Otvorenie 



2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.     Schválenie programu mimoriadneho rokovania OZ 

4.     Výstavba základnej školy - zamedzenie dvojzmennej prevádzky, diskusia 

5.      Zriadenie sociálneho podniku, diskusia 

6.     Záver  
 

Na to bolo prijaté toto: 

Uznesenie č. 2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  

Hlasovanie :    za  .... 7                   

            proti  ... 0                  zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 4 - Výstavba základnej školy – zamedzenie dvojzmennej prevádzky, diskusia 

Starosta obce informoval prítomných o nutnosti postaviť základnú školu v obci, aby sa 

zamedzilo dvojzmennej prevádzke. Uznesením č. 18/2022 OZ jednohlasne súhlasilo 

s vypracovaním projektovej dokumentácie na výstavbu novej ZŠ od 1. – 9. ročníka, preto je 

vhodné zapojiť sa do výzvy Zamedzenie dvojzmennej prevádzky na ZŠ. Na OZ prijal 

pozvanie p. Chomanič, ktorý sa podobným výzvam venuje a oboznámil prítomných 

s výhodami a procesom prípravy výzvy. Zároveň spomenul, že táto výzva je bez spoluúčasti 

obce na financovaní projektu. 

 

Na to bolo prijaté toto:  

Uznesenie č. 3/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A) schvaľuje zapojenie sa obce Žehňa do výzvy Zamedzenie dvojzmennej prevádzky ZŠ  

B)  poveruje starostu obce zabezpečiť všetky potrebné podklady súvisiace s touto výzvou 

a na následné podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

Hlasovanie :    za  .... 5 (J. Simko, I. Gabčo, L. Holub, E. Mačo, M. Mačo)                   

            proti  ... 0                  zdržal sa  ... 2 (E. Engeľ, J. Sendža) 

 

K bodu č. 5 – Zriadenie sociálneho podniku, diskusia 

Starosta informoval prítomných o možnosti zriadiť v obci registrovaný sociálny podnik. 

V rámci diskusie p. poslanec Sendža namietal, že nemal podklady k tomuto bodu, 

podnikateľský zámer, kto bude konateľom, predmet činnosti podniku. 

 

Na to bolo prijaté toto: 

Uznesenie č. 4/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A) súhlasí so zriadením sociálneho podniku v obci Žehňa  

B)  poveruje starostu obce zabezpečiť všetky potrebné podklady s tým súvisiace. 

Hlasovanie :    za  .... 5 (J. Simko, I. Gabčo, L. Holub, E. Mačo, M. Mačo)            

                        proti  ... 0                  zdržal sa  ... 2 (E. Engeľ, J. Sendža) 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ, poprial všetkým 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil rokovanie. 



 

Zapísala :  Mgr. Júlia Ferková 

 

Overovatelia :  Lukáš Holub 

               

 Igor Gabčo 

                                                                                                   Atila Géňa 

                                                                                                     starosta                                                                                                    


