OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 09. decembra
2016 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján
Petrus, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Miroslav Drozdy
Program rokovania podľa pozvánky (č. 6/2016–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. AGROCHOV Jánovce, s.r.o. – Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych
pozemkov
7. PVPS, a.s., Poprad – Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
8. Vodovod Čenčice
9. Zberný dvor
10. Delegovania členov do Rady školy pri ZŠ Jánovce
11. Schválenie VZN č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových
škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Jánovce
12. Schválenie návrhu harmonogramu zasadnutí OZ a OR na rok 2017
13. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
14. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti od 01.01.2017 do 30.06.2017
15. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu + schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019
16. Diskusia
17. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov
a že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2.

Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8

0
0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Marek Slebodník, Peter Slavkovský
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8

0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 21.10.2016 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 33/2016.
UZNESENIE č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 5.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2016.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 33/2016 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Jozef Baran – dokončené práce – úprava plôch okolo KD
- predať okály nájomcom

8
8

0
0
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6. AGROCHOV Jánovce, s.r.o. – Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych
pozemkov
Starosta obce privítal zástupcov firmy AGROCHOV Jánovce s.r.o. a odovzdal im slovo. Pán
Anton Repovský, jeden z konateľov firmy predniesol poslancom, že nájomná zmluva
ukončila platnosť k 30.06.2015. Za rok 2015 bola zaplatená iba polovica nájmu. Nakoľko sa
jedná o plochy pri dvore, výška nájmu je neprimerane vysoká za 3 ha pôdy. Chcú sa
dohodnúť na rozumnej cene. Za prenájom 3 ha pôdy navrhujú cenu prenájmu vo výške 1000,Eur s tým, že v období prvých 2 rokov by prenájom predstavoval sumu 3000,- Eur, potom by
sa znížil na 1000,- Eur. V budúcnosti majú záujem pozemky pod budovami odkúpiť. Pán
starosta poďakoval zástupcom firmy AGROCHOV Jánovce za účasť a upovedomil ich o tom,
že po prerokovaní výšky nájmu poslancami OZ im bude zaslaný výpis z uznesenia.
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa uzniesli na výške nájmu za pôdu. Poslanci trvali na
tom, aby sa výška nájmu nemenila, ale ponechala v sume 8298,- Eur/rok. Poslanec Jozef
Baran navrhoval maximálnu dobu nájmu na 5 rokov.
UZNESENIE č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) konštatuje
- že pozemky:
1. na poľnohospodársku produkciu:
 diel 1 o výmere 19 798 m2 tvoriaci časť parcely 145, druh pozemku orná pôda
 diel 2 o výmere 3 990 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
 diel 3 o výmere 600 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
 diel 4 o výmere 30 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
 diel 5 o výmere 226 m2 tvoriaci časť parcely 145, druh pozemku OP
 diel 6 o výmere 141 m2 tvoriaci časť parcely 145, druh pozemku OP
 diel 7 o výmere 204 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
2. zastavané stavbami vo vlastníctve nájomcu:
 153/21 o výmere 402 m2
 153/17 o výmere 2036 m2
 153/16 o výmere 596 m2
 153/22 o výmere 441 m2
 230/3 o výmere 78 m2
 230/2 o výmere 2920 m2
- sú využívané doterajším nájomcom AGROCHOV Jánovce s.r.o. na poľnohospodársku
výrobu, ako aj zastavané stavbami vo vlastníctve nájomcu, čo v podmienkach obce Jánovce
je prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 9 písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 2 Zásad 5/2011 o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce Jánovce a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený
- že zámer opakovane prenajať pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke po dobu od 24.11.2016 do
09.12.2016, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.
b) schvaľuje
- prenájom majetku obce v súlade s § 13 ods. 2 Zásad 5/2011 o hospodárení a nakladaní
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s majetkom obce Jánovce a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený s uplatnením § 9a ods. 9
písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, a to parciel resp. ich dielov, zapísaných na LV 1 a 294,
v katastrálnom území Jánovce, podľa geometrického plánu č. 51/2016 vypracovaného
geodetom Dušanom Selvekom:
1. na poľnohospodársku produkciu:
 diel 1 o výmere 19 798 m2 tvoriaci časť parcely 145, druh pozemku orná pôda
 diel 2 o výmere 3 990 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
 diel 3 o výmere 600 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
 diel 4 o výmere 30 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
 diel 5 o výmere 226 m2 tvoriaci časť parcely 145, druh pozemku OP
 diel 6 o výmere 141 m2 tvoriaci časť parcely 145, druh pozemku OP
 diel 7 o výmere 204 m2 tvoriaci časť parcely 153, druh pozemku TTP
2. zastavané stavbami vo vlastníctve nájomcu:
 153/21 o výmere 402 m2
 153/17 o výmere 2036 m2
 153/16 o výmere 596 m2
 153/22 o výmere 441 m2
 230/3 o výmere 78 m2
 230/2 o výmere 2920 m2
SPOLU 31 462 m2, nájomcovi AGROCHOV Jánovce s.r.o., Mengusovce 149, 059 36
c/ schvaľuje podmienky prenájmu
- cena nájmu 8 298,- Eur/rok
- doba nájmu max. 10 rokov
- predkupné právo sa nepovoľuje
- ostatné podmienky nájmu upraví starosta obce v nájomnej zmluve.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 34/2016 bolo schválené.
7. PVPS a.s., Poprad – Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Starosta obce oboznámil poslancov, že nájomná zmluva bola konzultovaná s advokátkou Mgr.
Lorenčíkovou. Predniesol poslancom, že v Čl. VI, bod 10 zmluvy o nájme je špecifikované
predkupné právo na odkúpenie verejnej kanalizácie na základe oznámenia o uplatnení práva
na odkúpenie prenajatej veci, kde po doručení tohto oznámenia, PVS a.s. zašle návrh kúpnej
zmluvy, v ktorej kúpna cena bude stanovená v zmysle interných predpisov prenajímateľa.
Poslanci s týmto znením bodu nesúhlasili a odporučili ho zmeniť v znení, že za kúpnu cenu sa
bude považovať zostatková cena, ktorá je uvedená v Čl. II., ods. 1 nájomnej zmluvy vo výške
46 750,31 Eur.
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UZNESENIE č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje
- uzavretie Zmluvy o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie s prenajímateľom PVS a.s.,
Poprad, s doplnením Čl. VI, bod 10 v znení: – Vypustí sa veta „Kúpna cena bude stanovená
v zmysle interných predpisov prenajímateľa“ a nahradí sa vetou:
„za kúpnu cenu sa bude považovať zostatková účtovná cena uvedená v Čl. II., ods. 1, bod. 3
vo výške 46 750,31 Eur“.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 35/2016 bolo schválené.
8. Vodovod Čenčice
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej výstavbe vodovodu v miestnej časti obce
Čenčice. Nakoľko 1 vlastník pozemku nesúhlasil so zriadením vecného bremena, musí sa
zmeniť trasovanie vodovodu. Nová trasa je navrhnutá po chodníku. Je potrebné začať
s vypracovaním projektovej dokumentácie, aby sa mohlo vydať stavebné povolenie. Poslanci
zobrali informácie o plánovanej výstavbe vodovodu na vedomie.
UZNESENIE č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- informáciu o plánovanej výstavbe vodovodu v miestnej časti obce Čenčice
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 36/2016 bolo schválené.

8
8

0
0

9. Zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov, že prebehlo odkúpenie pozemku od p. Štefana Gabču
s manž., na ktorom je možné zrealizovať zberný dvor. Vystavili by sa tam 2 garáže, sociálne
zariadenia a prístrešok na kontajnery. Z projektu je možné zakúpiť aj traktor s vlečkou.
Celkový náklad na projekt zberného dvoru predstavuje sumu 150.000 Eur.
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UZNESENIE č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie
- informácie o projekte Zberný dvor.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 37/2016 bolo schválené.

8
8

0
0

10. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Jánovce
Starosta obce informoval poslancov, že Rada školy pri základnej škole ukončila funkčné
obdobie a je potrebné delegovať nových zástupcov za zriaďovateľa. Navrhol týchto
poslancov: Jozef Baran, Ján Jurčík, Ján Petrus a Jozef Kacvinský. Za náhradníka určil
poslanca Vladimíra Berča. Poslanci bez pripomienok delegovanie navrhnutých členov
schválili.
UZNESENIE č.38/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce deleguje
- zástupcov zriaďovateľa a to poslancov Jozefa Barana, Jána Jurčíka, Jána Petrusa a Jozefa
Kacvinského.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 38/2016 bolo schválené.

8

0
0

11. Schválenie VZN č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových
škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Jánovce
Martina Slebodníková, ekonómka obce informovala poslancov, že VZN č. 2/2016
o financovaní ZUŠ, jazykových škôl, MŠ a školských zariadení z rozpočtu obce Jánovce
upravuje spôsob financovania ZUŠ, jazykových škôl, MŠ, školských zariadení a centier
voľného času mimo územia obce Jánovce. Obec rozpíše každoročne finančné prostriedky
poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Výška
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka pre jednotlivé školy a školské
zariadenia a výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí mimo územia obce
je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou VZN.

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Poslanci bez pripomienok VZN č. 2/2016 schválili.
UZNESENIE č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- VZN č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Jánovce.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 39/2016 bolo schválené.
12. Schválenie návrhu harmonogramu zasadnutí OZ a OR na rok 2017
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom harmonogramu zasadnutí OZ a OR na rok
2017. V roku 2017 je navrhnutých 6 zasadnutí OZ a OR. Poslanci s návrhom súhlasili
a harmonogram zasadnutí jednohlasne schválili.
UZNESENIE č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje
- harmonogram zasadnutí OZ a OR na rok 2017.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 40/2016 bolo schválené.
13. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o vykonanej kontrole
aktuálnosti platných riadiacich noriem (interné smernice) vydaných obcou Jánovce a ich súlad
s vyššími normami. Predmetom kontroly bolo overiť platnosť a zákonnosť interných smerníc
vydaných obcou. Kontrolou bolo zistené, že niektoré interné smernice obce nie sú v súlade
s platnou legislatívou a je potrebné vypracovať nové.
Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole na vedomie.
UZNESENIE č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 41/2016 bolo schválené.

0
0

14. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti od 01.01.2017 do 30.06.2017
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Poslanci predložený návrh plánu kontrolnej činnosti
jednohlasne schválili.
UZNESENIE č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje
- plán kontrolnej činnosti HK obce Jánovce na obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 42/2016 bolo schválené.

8
8

0
0

15. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu + schválenie rozpočtu obce na roky 2017 –
2019
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019, pričom skonštatovala, že návrh rozpočtu obce na rok
2017 s výhľadom do roku 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami obce Jánovce. Je spracovaný
v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom
sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s
§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Ing. Eva Bajtošová informovala poslancov, že návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá
celkové príjmy a výdavky v čiastke 1 156 540 €. Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený
ako prebytkový vo výške 49 600 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 168 998 €. Zdroje krytia schodku kapitálového rozpočtu tvoria finančné prostriedky
z peňažných fondov obce v sume 119 398 € a prebytok bežného rozpočtu. K návrhu rozpočtu
obce na roky 2017 -2019 po jeho zverejnení neboli ku dňu zostavenia odborného stanoviska
vznesené žiadne pripomienky. Hlavná kontrolórka odporučila poslancom návrh rozpočtu na
rok 2017 schváliť a na roky 2018 – 2019 zobrať na vedomie.
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UZNESENIE č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) schvaľuje
- neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2017 – 2019 v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách
b) berie na vedomie
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jánovce na roky 2017 – 2019
- návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019
c) schvaľuje
- rozpočet obce Jánovce na rok 2017 zostavený podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie na úrovni kategórie vo výške 1 156 540 € v členení:
Príjmy:
Výdavky:
Bežné
987 142 €
Bežné
937 542 €
Kapitálové
50 000 €
Kapitálové
218 998 €
Finančné operácie
119 398 €
Finančné operácie
0€
SPOLU
1 156 540 €
SPOLU
1 156 540 €
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
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Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 43/2016 bolo schválené.
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0
0

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 09.12.2016

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Marek Slebodník
Overovatelia zápisnice Peter Slavkovský
a uznesení

