
                                        Z á p i s n i c a     č.  3/2022 

              zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

                                       konaného dňa  29.06.2022 

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

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 29.06.2022 (streda) o 14,00 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 zverejneného/upraveného programu rokovania OZ 

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Plnenie rozpočtu obce 1.Q 2022 

6.  Úprava rozpočtu obce 2022  

7.  Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2021 

8.  Záverečný účet obce 2021 

9.  Výročná správa obce 2021 

10.  Audítorská správa obce 2021 

11.  Voľby do orgánov samospráv obcí 2022 

12.  Rôzne – žiadosti občanov... 

13.  Záver  

 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení :  Mačo Milan, Mačo Tomáš. 

Zverejnený program OZ bol jednohlasne schválený s počtom 5 poslancov. 

 

K bodu č. 4 

Uznesenie č. 7/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie kontrolu uznesení za rok 2022. 

...   splnené 

Uznesenie  č. 8/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2022. 

...    splnené 

Uznesenie č. 9/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2022. 

...    splnené 

Uznesenie č. 10/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni po predložení materiálu berie na vedomie správu HK 

o kontrolnej činnosti obce za rok 2021.  

...   splnené 

Uznesenie č. 11/2022 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

A)  s c h v a ľ u j e   obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Žehňa, 



B)  ž i a d a   zástupcu starostu obce zabezpečiť výber spracovateľa Zmien a doplnkov č. 

1 Územného plánu obce Žehňa a výber odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní). 

...   splnené  

Uznesenie č. 12/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni 

A)  s a   u z n á š a  na znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Žehňa č. 1/2022 o 

určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Žehňa, časť Dúbrava, 

B)  p o v e r u j e  zástupcu starostu obce Žehňa zabezpečiť zverejnenie schváleného 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Žehňa č. 1/2022  o určení ochranného pásma 

pohrebiska na území obce Žehňa, časť Dúbrava na úradnej tabuli obce po dobu 

najmenej 15 dní ako aj jeho zverejnenie na internetovej stránke obce.  

...   splnené 

Uznesenie č. 13/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zriadením predkupného práva spočívajúceho v 

práve predávajúceho kúpiť predávané pozemky alebo ich časť v kat. území Žehňa, 

ktoré sú zapísané na LV č. 337 pozemok parc. č. CKN 115/1 o výmere 28132 m2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast a na LV č. 352 pozemok parc. č. EKN 149/1 o výmere 

334 m2, druh pozemku: orná pôda v prípade, ak tieto pozemky alebo ich časť bude 

chcieť Obec Žehňa predať alebo scudziť, a to za cenu 4,- EUR za m2. 

...  splnené 

Uznesenie č. 14/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zriadenie kamerového systému ku meraču na 

rómskej osade. 

...  splnené 

Uznesenie č. 15/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s osadením rampy na bývalom družstve, na 

Zbernom dvore. 

...   splnené 

Uznesenie č. 16/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opravou stavu na Dúbrave svojpomocne, z vlastných 

zdrojov obce.  

...   splnené 

Uznesenie č. 17/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkup parcely na LV 1091 od SPF, v cene určenej SPF. 

...   čiastočne splnené 

Uznesenie č. 18/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na 

výstavbu Základnej školy od 1.do 9. ročníka. 

...   úloha trvá 

Uznesenie č. 19/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na 

kanalizáciu obce. 

...   úloha trvá 

Uznesenie č. 20/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na 

panelovú cestu v rómskej osade.  

...   splnené 

 



 Uznesenie č. 21/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje pripraviť zmluvu na dotáciu pre OZ Rómovia 

napredujú dopredu ... Žehňa 41,  dotáciu na 2.500 eur + nákup sietí pre futbalový klub 

z obecných zdrojov. 

...    splnené 

Uznesenie č. 22/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s rozšírením verejného osvetlenia.      

...   úloha trvá 

 

Uznesenie č. 23/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo 

dňa 20.04.2022. 

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

 

K bodu č. 5 č. 6 

Plnenie rozpočtu obce za 1. Q 2022 k 31.03.2022 predniesla ekonómka Rajnová Natália. 

Rozpočet v príjmovej časti bol naplnený na 19,93 % a vo výdajovej časti na 19,30 % . 

Úprava rozpočtu bola prijatá uznesením č. 3/2022 zo dňa 09.02.2022, kedy bol navýšený 

rozpočet o 60.000 € na kúpu pozemkov od Evanj.cirkvi Žehňa. 

Uznesenie č. 24/2022 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1.Q 2022. 

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

 

K bodu č. 7 a 8 

Stanovisko k zverejnenému Záverečnému účtu obce za rok 2021, ktorý bol zverejnený 

obvyklým spôsobom na stránke obce predniesla hlavná kontrolórka obce Phdr. Kopčáková 

Ľudmila. 

Uznesenie č. 25/2022 – 

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

k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 

b) Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

c) Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia v roku 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške  86.340,23 €. 

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

 

K bodu č. 9 

Výročná správa obce za rok 2021 bola takisto zverejnená obvyklým spôsobom na stránke 

obce. 

Uznesenie č. 26/2022 -   

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2021. 

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

 

K bodu č. 10 

V obci bol začiatkom júna vykonaný audit obce za rok 2021. Audítorská správa je zverejnená 

na stránke obce. 

 

Uznesenie č. 27/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie audítorskú správu obce za rok 2021. 

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



K bodu č. 11 

Rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. predseda NR SR vyhlásil Spojené voľby na sobotu 29.10.2022 

v čase od 7,00 do 20,00 hod. Po prvýkrát sa uskutočnia spojené voľby do orgánov 

samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí má 

úlohy určiť počet volebných obvodov, počet poslancov a stanovenie úväzku starostu v novom 

volebnom období r. 2022-2026. 

Uznesenie č. 28/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo Obce Žehňa 

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.                

určuje    

volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného  zastupiteľstva  pre volebné obdobie  

r. 2022 – 2026,  a to:   1 volebný obvod 

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

 

Uznesenie č. 29/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo Obce Žehňa 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

určuje    

počet poslancov Obce Žehňa v novom volebnom období  r. 2022 – 2026  :  7  (počet) 

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

 

Uznesenie č. 30/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo Obce Žehňa 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

u r č u j e  

rozsah výkonu funkcie  starostu Obce Žehňa v novom volebnom období  r. 2022 - 2026 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu 

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

 

K bodu č. 12 

- Žiadosť o výstavbu veternej elektrárne, jedná sa o časť na Dúbrave. Zástupca navrhol 

zverejniť na stránke obce ich ponuku, aby sa občania vyjadrili či majú o túto stavbu 

záujem.  

- Packeta – pripravená plocha pri Požiarnej zbrojnici, Na základe Zmuvy pre 

umiestnenie Z-boxu prídu začiatkom júla Z-box osadiť.  

- Naturpack – certifikát triedeného zberu komunálneho odpadu v obci za rok 2021- 

19.190 kg vytriedeného odpadu čo predstavuje 14,95 kg na obyvateľa. 

- Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi o zriadenie kamerového systému pri rímsko-

katolíckom kostole. 

 

Uznesenie č. 31/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zriadením kamerového systému (1 kamery) pri 

rímsko-katolíckom kostole. 

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

 

-  Žiadosť Pavlíková Z, Ž 159, opraviť cestu a urobiť dažďový rigol, nakoľko im voda 

zaplavuje pozemok a podmýva základy – poslanci pôjdu pozrieť na stav. 

- Žiadosť Mačo A, Ž 28, o odkúpenie pozemku za domom. Je potrebné doložiť 

č.parcely a o akú plochu m2 sa jedná.  



- Žiadosť Maľarová L, Ž 45 – osadenie verejného osvetlenia – nie je to obecný 

pozemok, t.j. bezpredmetná žiadosť. 

- Žiadosť Žolták M, Ž 34 – prenájom šatne na ihrisku na skúšanie kapely Nevyband 

počas víkendov približne na 5 hodín. 

Uznesenie č. 32/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s prenájmom šatne na ihrisku na skúšanie kapely 

Nevyband. 

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

 

- Žiadosti Maľar  A, Ž 45 o uskutočnenie zábavy dňa 19.08.2022 v Obecnom dome 

v čase od 17,00 do 05,00 hod. Takisto je druhá požiadavka na zábavu v júli 2022. 

Uznesenie č. 33/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s rómskou zábavou v Obecnom dome. 

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

 

- Žiadosť Pancurák R, Ž 117, odpustenie komunálneho poplatku za Bistro, nakoľko 

bolo Bistro v čase pandémie od roku 2020 a 2021 zatvorené. 

Uznesenie č. 34/2022 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odpustením poplatku za komunálny odpad 

počas Covidu za rok 2020 a 2021. 

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

 

- Žiadosť rómsky futbalový turnaj 23.07.2022 – obec zabezpečí guľaš a občerstvenie. 

Uznesenie č. 35/2022 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zabezpečením guľašu a občerstvením na 

rómsky turnaj dňa 23.07.2022 na miestnom futbalovom ihrisku. 

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

 

- Levočská púť obec zabezpečila 2 autobusy. 

- Výlet na kúpalisko 15.7.2022 obec zabezpečí autobus. 

- Zverejnenie oznamu do rozhlasu VVS -  šetrenie vodou v tomto období, nakoľko VVS 

dováža vodu cisternami do vodojemu. V prípade dlhotrvajúceho sucha nebude môcť 

ďalej zásobovať obec cisternou, bude v obci vyhlásený regulačný plán na dodávku 

vody z verejného vodovodu. Dňa 01.07.2022 bude VVS vykonávať odpočet 

vodomerov. 

 

    Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Obecného 

zastupiteľstva.  

       

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :   Mačo Milan 

                          Mačo Tomáš        

 

                                                                                                    

                                                                                                   Ing. Dušan Galdun 

                                                                                                    Zástupca starostu                                                                                                       

 

 

 



 


