OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 21. októbra
2016 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Ján
Petrus, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Jozef Kacvinský, Peter Slavkovský
Program rokovania podľa pozvánky (č. 5/2016–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2016
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 5/2016
8. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) – Zmluva
o pripojení k informačnému systému
9. AGROCHOV Jánovce, s.r.o. – Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych
pozemkov
10. Diskusia
11. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov
a že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2.

Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, pričom starosta obce
predniesol návrh na doplnenie nového bodu Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej
kontrole.
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2016
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7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 5/2016
8. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) – Zmluva
o pripojení k informačnému systému
9. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
10. AGROCHOV Jánovce, s.r.o. – Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych
pozemkov
11. Diskusia
12. Záver
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, 6
Ján Petrus, Marek Slebodník
Jozef Dávid

1

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Vladimír Berčo, Ján Petrus
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, 6
Ján Petrus, Marek Slebodník
Jozef Dávid

1

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 16.9.2016 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 27/2016.
UZNESENIE č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 4.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.7.2016.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, 6
Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
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Zdržal sa hlasovania:
Jozef Dávid
UZNESENIE č. 27/2016 bolo schválené.

1

5. Interpelácia poslancov
V. Berčo – či sa bude realizovať chodník v Machalovciach k autobusovej zastávke.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016
Martina Slebodníková – ekonómka obce predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2016, v súlade s od. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to návrh na rozpočtové opatrenie písm. b) –
povolené prekročenie a viazanie príjmov v celkovej sume 10 360,- Eur a návrh na rozpočtové
opatrenie písm. c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej sume 10 360,- Eur.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 4/2016 prerokovali a bez pripomienok schválili.
UZNESENIE č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 a to:
-zvýšenie príjmov v celkovej sume 10 360,- Eur
-zvýšenie výdavkov v celkovej sume 10 360,- Eur
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
7
Drozdy, Ján Jurčík, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 28/2016 bolo schválené.
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016
Martina Slebodníková – ekonómka obce predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5/2016, v súlade s od. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to návrh na rozpočtové opatrenie písm. a) –
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky v celkovej sume 70.000,- Eur
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 5/2016 prerokovali a bez pripomienok schválili.
UZNESENIE č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
zmenu rozpočtu rozpočtovným opatrením č. 5/2016 a to:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schvaleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky vo výške 70.000,- Eur.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
7
Drozdy, Ján Jurčík, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
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UZNESENIE č. 29/2016 bolo schválené.
8. DataCentrum elekonizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS) – Zmluva
o pripojení k informačnému systému
Starosta obce predniesol poslancom, že vzhľadom sa na blížiaci termín 1. November 2016
a povinnosť komunikovať s občanmi aj elektronicky je potrebné splniť si zákonnú povinnosť.
Oboznámil ich, že obec sa zapojila do projektu miniDCOM+, ktorý prináša jednoduchý,
rýchly a bezplatný spôsob, ako si obec splní zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona
o eGovernmente. Okrem splnenia podmienok zákona obec získa aj bezplatnú aktiváciu
elektronických služieb, súčinnosť pri vybavení elektronickej pečate obce pre potreby
podpisovania elektronických dokumentov, registráciu všetkých služieb na ÚPVS
a sprístupnenie služieb pre verejnosť a neobmedzený prístup ku CallCentru, vzdelávanie pre
používateľov a metodickú podporu pri spustení elektronických služieb a spracovaní podaní od
občanov.
Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
UZNESENIE č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie
- informáciu o uzatvorení Zmluvy o pripojení k informačnému systému
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 30/2016 bolo schválené.

7
7

9. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Hlavná kontrolórka Ing. Eva Bajtošová oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou.
Predmetom kontroly bola aktuálnosť platných VZN vydaných obcou a ich súlad s vyššími
normami. Zistené nedostatky spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku boli uvedené v správe z finančnej kontroly na
mieste.
UZNESENIE č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
7
Drozdy, Ján Jurčík, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 31/2016 bolo schválené.
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10. AGROCHOV Jánovce, s.r.o. – Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych
pozemkov
Starosta obce predniesol poslancom, že AGROCHOV Jánovce, s.r.o. predložili novú nájomnú
zmluvu na prenájom pozemkov a stavieb slúžiacich na prevádzkovanie podniku
poľnohospodárskej výroby. Jedná sa o parcely registra „C“ v k. ú. Jánovce zapísané na LV č.
1 – p. č. 153/16, 153/17,153/21, 153/22, 230/2 a 230/3 a parcely registra „E“ zapísané na LV
č. 294 – p.č. 145 a 153. Celková výmera predmetu nájmu je 84 686 m2. Informoval ich o tom,
že v pôvodnej nájomnej zmluve bola zahrnutá aj parcela o výmere 5,22 ha, z ktorej sa reálne
využívala len malá časť. Výška nájomného v pôvodnej zmluve bola v sume 250.000,- Sk/rok.
(t.j. 8298,47 Eur), v prepočte 1.000,- Eur/ha. V novej nájomnej zmluve, ktorú Agrochov
Jánovce s.r.o. predložili je navrhnutý nájom vo výške 296,40 Eur. Poslanci odporučili
starostovi dať prehodnotiť nájomnú zmluvu právnikovi, za akých podmienok je možné
pozemky prenajať. Nesúhlasili s tým, aby sa pôvodná výška nájomného zmenila. Tento bod
presunuli na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) odporúča
- vyzvať AGROCHOV Jánovce s.r.o, aby predložili Žiadosť o nájom pôdy
b) presúva
- bod rokovania na najbližšie zasadnutie OZ
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
7
Drozdy, Ján Jurčík, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 32/2016 bolo schválené.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 21.10.2016
............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Vladimír Berčo
Overovatelia zápisnice Ján Petrus
a uznesení
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