
                                        Z á p i s n i c a     č.  5/2022 

              zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

                                       konaného dňa 29.09.2022 

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

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 29.09.2022 (štvrtok) o 17,00 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.  Vývoz komunálneho odpadu – spolupráca s firmou KOSIT na budúce 

      obdobie 

6.  Činnosť MOPS + Žehňa 

7.  VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

      škôl a školských zariadení v obci Žehňa - návrh 

8.   Žiadosti občanov 

9 .  Rôzne 

10.  Záver  

 

Za zapisovateľa bola určená  Natália Rajnová – ekonómka obce.  

Za overovateľov boli určení   : Ján Šimko, Peter Horváth. 

Zverejnený program OZ bol jednohlasne schválený s počtom 5 poslancov. 

 

K bodu č. 4 

Uznesenie č. 36/2022 – 

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

dňa 29.06.2022.                                                         ...   splnené 

 

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.    ...   splnené 

 

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. 

...     úloha trvá 

 

Uznesenie č. 39/2022 – 

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

...   úloha trvá 



Uznesenie č. 40/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s výstavbou detského ihriska pri Materskej 

škôlke. 

...    úloha trvá, do konca októbra by malo byť urobené ihrisko pri MŠ 

 

Uznesenie č. 41/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zriadením vecného bremena na parc.                

č. 301/161 v prospech VSD a.s. 

...   splnené 

 

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. 

...    úloha trvá, bolo urobené školenie BOZP a kontroly sa začnú vykonávať 

v najbližších dňoch 

 

Uznesenie č. 43/2022 – 

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

príspevok na autobus do Šaštína. 

...   splnené, vyplatený príspevok 

 

Uznesenie č. 44/2022 –  

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

príspevok na autobus do Šaštína. 

...    uznesenie nebolo prijaté 

 

Uznesenie č. 45/2022 – 

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

dňa 16.08.2022.       

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

 

K bodu č. 5 

Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun informoval prítomných o ukončení zmluvy o vývoze 

odpadov a navrhol ďalšie pokračovanie s firmou KOSIT  EAST s.r.o. Košice.  

Uznesenie č. 46/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s podpísaním dodatku k zmluve na ďalšiu 

spoluprácu s firmou KOSIT EAST s.r.o. Košice  – na vývoz komunálneho odpadu z obce 

Žehňa. 

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

  

K bodu č. 6 

Projekt MOPS+ Žehňa končí 30.09.2022. Obec bola v projekte zapojená od vzniku v roku 

2017 s počtom 10 zamestnancov, 6 zamestnanci boli na plný pracovný úväzok a 4 na 

polovičný pracovný úväzok. Zástupca starostu navrhol, aby 6 zamestnanci na plný úväzok 

pokračovali v práci do konca roka 2022. 

 

 

 



Uznesenie č. 47/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo  v Žehni súhlasí s pokračovaním 6 zamestnancov MOPS+ na plný 

pracovný úväzok z vlastných nákladov do konca roka (31.12.2022). 

Hlasovanie :        za  4                          proti ... 0                       zdržal sa 1 (Jaroslav Sendža) 

 

K bodu č. 7 

Jedáleň školská požiadala o zvýšenie stravnej jednotky, z dôvodu zvýšenia cien a prechod do 

3 finančného pásma. Návrh VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení v obci Žehňa - bol zverejnený na stránke obce dňa 

27.09.2022, kde je už zahrnuté navrhované zvýšenie stravnej jednotky, ako aj navýšenie ceny 

obedov pre zamestnancov a dôchodcov od 01.11.2022.  

 

Uznesenie č. 48/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo  v Žehni súhlasí so zvýšením stravnej jednotky v Materskej škole. 

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

 

K bodu č. 8 

- žiadosť Apoštolskej cirkvi o poskytnutie sály každý štvrtok od 17,30 do 20,00 hod. 

Uznesenie č. 49/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo  v Žehni súhlasí s poskytnutím sály na náboženské aktivity 

Apoštolská cirkev na Slovensku na základe zmluvy, každý štvrtok od 17,30 do 20,00 

hod. 

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

 

- Žiadosť o vydanie súpisného čísla Čmilanská R. a vysporiadanie pozemku, na ktorom je 

postavený rodinný dom. Bude sa to riešiť s právnikom, potom sa to posunie ďalej na 

zastupiteľstvo. 

 

K bodu č. 9 

 - Správa kontrolórky o odmeňovaní zamestnancov podľa zákonov, 1 pedagogický 

zamestnanec, 1 nepedagogický zamestnanec, 1 zamestnanec TSP a 2 zamestnanci obce 

Žehňa.  

Uznesenie č. 50/2022- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu z kontroly HK č. 2/2022. 

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

                                                    

- Vysporiadanie pozemkov RO - týka sa to rodinných domov postavených na bývalých 

pozemkoch Evanj.cirkvi, ktoré už odkúpila obec. Majitelia boli oboznámení s priebehom. 

 

- Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun oboznámil poslancov so zámerom zorganizovať pre 

občanov nad 60 rokov akciu pri príležitosti ,,Október – mesiac úcty k starším“. 

Uznesenie č. 51/2022 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s organizovaním akcie pri príležitosti ,,Október – 

mesiac úcty k starším“.  

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

 

- Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun oboznámil poslancov s potrebou zimnej údržby ciest 

v správe obce. Občanom z obce sa budú v blízkej dobe posielať výzvy na predloženie 

cenových ponúk a je to taktiež vyvesené na oficiálnej stránke obce Žehňa. 

 



- Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun predložil žiadosť o úprave cesty k vodojemu. Poslanci 

navrhli stretnutie na danom mieste. 

 

- Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun oboznámil prítomných so zámerom výmeny 3ks 

pisoárov na pánskych WC v Obecnom dome nakoľko sú staré nefunkčné a oprava starých by 

nebola rentabilná. 

Uznesenie č. 52/2022- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s výmenou 3ks pisoárov v Obecnom dome. 

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

 

- žiadosť o prenájom kuchyne v Obecnom dome na účely vývarovne. Poslanci navrhli tento 

bod presunúť na nasledujúce zastupiteľstvo.  

 

-Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun oboznámil prítomných s návrhom objednávky plošiny 

na výrub suchých a poškodených stromov v obci. 

Uznesenie č. 53/2022- 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s objednávkou plošiny na výrub suchých stromov 

v obci. 

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

 

- O slovo požiadal Ing. Lukáč D, ktorý vysvetlil poslancom a prítomným, že už nie je 

zamestnancom obce, ale spracováva na základe Mandátnej zmluvy mzdovú agendu pre obec. 

 

- O oslovo sa prihlásila pani Gdovinová, podľa ktorej sa zápisnice z OZ zle zapisujú. 

Navrhuje opraviť poslednú zápisnicu v časti Rôzne. Upozornila, že ak zápisnica nebude 

opravená, bude to ďalej riešiť. Taktiež poukázala na zlú stránku obce, podľa nej neprehľadnú.  

     

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

 

 

Zapísala :   Natália Rajnová 

 

Overovatelia :  Ján Šimko  

                         Peter Horváth 

                                

 

                                                                                                    

                                                                                                   Ing. Dušan Galdun 

                                                                                                    Zástupca starostu                                                                                                      

 


