
                                        Z á p i s n i c a     č.  4/2022 

              zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

                                       konaného dňa  16.08.2022 

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

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 16.08.2022 (utorok) o 15,00 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 programu rokovania OZ 

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

6.  Projektová dokumentácia Základná škola 1.- 9.ročník 

7.  Oplotenie Materská škola 

8.  Výstavba detského ihriska 

9.  Zriadenie vecného bremena parc.č. 301/161 v prospech VSD a.s. 

10.  Komisie na kontrolu komínov (zloženie 3 skupiny – Žehňa, Dúbrava,  

        Rómska osada) 

11.  Rôzne, diskusia 

12.  Záver  

 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení :  Šimko Ján, Mačo Tomáš  

Zverejnený program OZ bol jednohlasne schválený s počtom  5 poslancov. 

 

K bodu č. 4 

Uznesenie č. 24/2022 –  

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

...   splnené 

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 €. 

...   splnené 

Uznesenie č. 26/2022 -   

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

...   splnené 

Uznesenie č. 27/2022 – 

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

...   splnené 



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 

...    splnené 

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) 

...   splnené 

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. 

...    splnené 

Uznesenie č. 31/2022 – 

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

rímsko-katolíckom kostole. 

...    čiastočne splnené, momentálne sa inštaluje 

Uznesenie č. 32/2022 – 

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

Nevyband. 

...   splnené   

Uznesenie č. 33/2022 – 

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

...    splnené          

Uznesenie č. 34/2022 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odpustením poplatku za komunálny odpad 

počas Covidu za rok 2020 a 2021 pre bar v Žehni (Pancurák R.) 

...   splnené 

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. 

...    splnené 

 

Uznesenie č. 36/2022 – 

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

dňa 29.06.2022. 

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

 

 

 

 

 



K bodu č. 5 

Zástupca starostu predložil prítomným rozpočtové opatrenie č. 2/2022 k 30.06.2022  – 

navýšenie rozpočtu o 92.200 € v príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmovej časti sa jedná  

o navýšenie výnosov dane z príjmov a vo výdavkovej časti na projektovú dokumentáciu na 

výstavbu Základnej školy cez projekt. 

Uznesenie č. 37/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022 k 30.06.2022, 

navýšenie rozpočtu obce o 92.200 € v príjmovej aj výdavkovej časti.  

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

 

K bodu č. 6 

Projektová dokumentácia na výstavbu Základnej školy v Žehni 1. – 9. ročník. Zástupca 

navrhuje vyplatiť PD v troch platbách, z celkovej sumy projektovej dokumentácie. 

Uznesenie č. 38/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na 

výstavbu ZŠ  s platbou v troch etapách - prvá platba 30 % z celkovej sumy PD pri 

podpise zmluvy, druhá platba 20 % z celkovej sumy po dodaní PD na územné 

a stavebné konanie a tretia platba 50 % z celkovej sumy PD pri schválení projektu. 

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

 

K bodu č. 7 

Oplotenie Materskej školy, zadná časť a záhrada je už oplotená ostala predná časť MŠ. Išli by 

sme do 3D oplotenia ako zadná časť. V rozpočte obce je 5.000 € na oplotenie, obec sa 

rozhodne na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky. 

Uznesenie č. 39/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s oplotením Materskej škôlky predná časť. 

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

 

K bodu č. 8 

Výstavba detského ihriska pri Materskej škôlke v spodnom parku. Terén by sme upravili 

svojpomocne a jednotlivé komponenty na ihrisko osadí certifikovaná firma. V rozpočte obce 

je navrhnutých 15.000 € .  

Uznesenie č. 40/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s výstavbou detského ihriska pri Materskej 

škôlke. 

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

 

K bodu č. 9 

Zriadenie vecného bremena na parc.č. 301/161 v prospech VSD a.s. Jedná sa o novo zriadenú 

trafostanicu na Dúbrave pri stave.  

Uznesenie č. 41/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zriadením vecného bremena na parc.č. 301/161 

v prospech VSD a.s. 

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

 

K bodu č. 10 

Obec raz za 5 rokov má  vykonať revízie komínov. Preto je potrebné zriadiť 3 komisie – pre 

obec, pre rómsku osadu a Dúbravu na kontrolu komínov. Zástupca navrhuje do komisie 

hasičov a poslancov. Bezpečnostný technik vykoná školenie členov a revízie komínov sa 

vykonajú na začiatku vykurovacej sezóny. 



 

Uznesenie č. 42/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zriadením komisií pre kontrolu komínov 

1. komisia Žehňa : Žuľa J, Fejerčák J, Šimko J. 

2. komisia rómska osada :  Žuľa J, Fejerčák J, Horváth P. 

3. komisia Dúbrava :  Žuľa J, Fejerčák J, Ing.Galdun D. 

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

 

K bodu č. 11 

- Ponuka na spracovanie obnovy vodných zdrojov v obci Žehni a ozdravenie klímy... 

Celkové náklady na tento prieskum okolo 6.500 €. Urgovať Vodárne, aby kontrolovali vodu 

kde by mohla unikať.  

- Žiadosť Rudolf Mačo, Ž 133 – o odkúpenie parcely z časti 115/1, ktorá sa nachádza za jeho 

domom. Jedná sa o pozemok, ktorý obec odkúpila od Evanj.cirkvi a na ňom sú už postavené 

domy. Poslanci navrhli ísť sa pozrieť a určiť hranicu na odpredaj pozemkov. 

- Žiadosť Alexander Mačo, Ž 28 – o odkúpenie časti pozemku z časti 115/1 za mojím 

pozemkom. Pozemok sa odpredá až po vypracovaní projektovej dokumentácie  na ZŠ,  

po určení vjazdu.  

- Žiadosť Vladimír Balog, Ž 41 – príspevok na autobus do Šaštína od obce vo výške 650 €. 

Obec Žehňa prispeje max. sumou 300 € na dopravu, nakoľko už zaplatila 2 autobusy na 

odpust do Levoče. 

Uznesenie č. 43/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s príspevkom na dopravu vo výške 300 €. 

Hlasovanie :    za  ... 4 (Ing.Galdun D, Sendža J, Šimko J, Mačo M.)                  

                         proti  ... 1 (Mačo T)                     zdržal sa  ... 0 

 

Uznesenie č. 44/2022 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s príspevkom na dopravu vo výške 650 €. 

Hlasovanie :    za  ... 2 (Mačo T, Mačo M.) 

                         proti   ...  1 (Ing. Galdun D) 

                         zdržal sa   ... 2 (Sendža J, Šimko J) 

 

- Hostina 11.9.2022 – pripraviť program vystúpenie, zábava... 

- O slovo požiadala p. Gdovinová : 

  1. zástupca starostu a jeho kompetencie ako zastupujúceho starostu 

  2. kto organizoval a z akých financií deň Rodiny pri príležitosti SNP a roku Štúrovcov na 

      Dúbrave – miestny odbor Matice Slovenskej.    

  3.  proces zaobstarávania Zmeny a doplnky ÚPNO Žehňa  

-  Poslanec Šimko navrhol či sa nedá vymeniť darling na futbalovom ihrisku.  

 

    Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :  Šimko Ján 

                         Mačo Tomáš         

 

                                                                                                    

                                                                                                   Ing. Dušan Galdun 

                                                                                                    Zástupca starostu                                                                                                       



 

 

 

 


