
                                        Z á p i s n i c a     č.  7/2022 

              zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

                                       konaného dňa 28.11.2022 

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

Neprítomní :  

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 28.11.2022 (pondelok) 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 programu rokovania OZ 

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

6.  Mikuláš 2022 

7.  Odmeny poslancov 

8.  Rôzne (návrh rozpočtu obce 2023) 

9.  Záver 

 

Za zapisovateľa bola určená  Janka Makarová. 

Za overovateľov boli určení  Jaroslav Sendža, Milan Mačo.  

Poslanec Horváth Peter navrhol doplniť do programu bod č. 7 – notárska zápisnica o sľube 

starostu obce a ostatné body sa posunú.  

Hlasovanie za zmenu programu po doplnení bodu č. 7. 

Hlasovanie :    za  ... 7,                        proti  ...  0,                  zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 4 

Uznesenie č. 45/2022 – 

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

dňa 16.08.2022.                                            ...  splnené 

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.                                                            ...  splnené 

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).      ... splnené 

Uznesenie č. 48/2022 – 

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

                                                                                                                      ...   splnené 

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.                                                                                                            ...  splnené 



Uznesenie č. 50/2022- 

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

                                                                                                                      ...   splnené                                                    

Uznesenie č. 51/2022 - 

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

mesiac úcty k starším“.                                                                              ...   splnené 

Uznesenie č. 52/2022- 

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

                                                                                                                      ...  splnené 

Uznesenie č. 53/2022- 

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

v obci.                                                                                                            ...  nesplnené                                                                                              

Uznesenie č. 54/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni uznáša sa na VZN č. 2/2022  o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obci Žehňa, 

s platnosťou od 01.11.2022.                                                                         ...  splnené  

Uznesenie č. 55/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s kúpou traktora pre obec do 15.000 eur. 

                                                                                                                  ...   nesplnené 

Uznesenie č. 56/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkúpením pozemku parc.č. 150/229, 8/18 

podielu obce.                                    ...  uznesenie nebolo prijaté, poslanci boli proti 

 

Uznesenie č. 57/2022 – 

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

dňa 29.09.2022  a zo dňa 17.10.2022. 

Hlasovanie :     za  ...  7,            proti  ... 0,               zdržal sa  ... 0                                            

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 30.09.2022 – úprava rozpočtu z dôvodu 

nenormatívnych finančných  prostriedkov MŠ, refundácia nákladov na MOPS+ v príjmovej 

časti rozpočtu a následné zvýšenie vo výdajovej časti rozpočtu o 48.100 €. Celkový rozpočet 

obce 1.563400 + 48.100=1.611500 €  po navýšení.  

Uznesenie č. 58/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – 

navýšenie rozpočtu obce o 48.100 €. 

Hlasovanie :      za  ...  7,           proti  ... 0,               zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 6 

Poslanci na stretnutí sa dohodli, že pre deti od 1 roka do 10 rokov sa urobia balíčky na 

Mikuláša v hodnote 6 €. V obci je 326 detí, balíčky pre deti na Mikuláša sa rozdajú v strede 

obce Žehňa. 

Uznesenie č. 59/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s Mikulášskymi balíčkami pre deti od 1 roka do 

10 rokov v hodnote 6 €, pre 326 detí z obce.  



Hlasovanie :      za  ...  7,           proti  ... 0,            zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 7 

Notárska zápisnica sľubu starostu Atila Géňa, ktorý predložil zápisnicu od notára dňa 

9.11.2022.  Predniesol sľub pred prítomnými. Ustanovujúce zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 

13.12.2022. 

 

K bodu č. 8 

Odmeny poslancov koncoročné po 650 €, zástupca starostu sa vzdal koncoročnej odmeny.  

Uznesenie č. 60/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje koncoročné odmeny poslancom 650 €. 

Zástupca starostu Ing. Dušan Galdun sa vzdal koncoročnej odmeny. 

Hlasovanie :     za  ...  6 (Ing.D.Galdun, Ing.C.Krajňák, Horváth P, Mačo M, Mačo T, 

                                        J.Šimko)            

                          proti  ... 0,              zdržal sa  ... 1 (J.Sendža)  

 

K bodu č. 9 

-Zástupca starostu informoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2023 je pripravený a bude 

zverejnený na stránke obce na pripomienkovanie dňa 28.11.2022. Návrh rozpočtu obce je 

vyrovnaný vo výške 1.546.000 eur.  

-žiadosť Mačová R, Žehňa 46 – odkúpenie pozemku, na ktorom má postavený dom. Zmeny 

a doplnky ÚPNO sú otvorené, táto žiadosť bude zapracovaná do ÚPNO. 

Uznesenie č. 61/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby parcela bola zapracovaná do ÚPNO parcela č. 176/3 

na LV č. 1032, ako parcela na výstavbu rodinných domov. 

Hlasovanie :      za  ... 7,               proti   ... 0,            zdržal sa  ... 0 

 

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

 

 

Zapísala :  Janka Makarová 

 

Overovatelia :  Jaroslav Sendža 

                         Milan Mačo                                

                                

 

                                                                                                    

                                                                                                   Ing. Dušan Galdun 

                                                                                                    Zástupca starostu                                                                                                      

 


