OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 3. zasadnutia (riadne) Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa
06. mája 2022 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Ján Jurčík
Program rokovania podľa pozvánky (č. 3/OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení
z rozpočtu obce
7. Zriadenie vecného bremena – Vodovod Jánovce-Čenčice
8. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov miestna komunikácie
9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
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 8 poslancov
a že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Miroslav Drozdy, Stanislav Slavkovský
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník

8

0
0
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3. Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
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 16.03.2022 pričom konštatoval,
že uznesenia boli splnené, resp. sa plnia. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení
uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 10/2022.
UZNESENIE č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 2.
zasadnutia OZ konaného dňa 16.03.2022.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
8

0
0

5. Interpelácia poslancov
Stanislav Slavkovský – kedy sa bude realizovať rozvoz nádob občanom na bio odpad
6. Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení
z rozpočtu obce
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2016 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl, MŠ a šk. zariadení z rozpočtu obce. Oboznámil
ich o výške finančných príspevkoch na prevádzku a mzdy na dieťa na rok 2022. Pre záujmové
vzdelávanie detí/žiakov mimo územia obce Jánovce navrhol poslancom prehodnotiť doterajší
príspevok vo výške 3,- Eur/žiak. Poslanci navrhli tento príspevok zvýšiť na sumu 6,Eur/žiaka.
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UZNESENIE č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce
Jánovce č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení z rozpočtu obce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
8

0
0

7. Zriadenie vecného bremena „Vodovod Jánovce-Čenčice“
Starosta informoval poslancov, že tento bod programu bol riešený na zasadnutí OZ dňa
16.03.2022. Poslancom predložil k nahliadnutiu vypracované a overené geometrické plány.
Oboznámil ich, že vecné bremeno bude zriadené v k.ú. Machalovce a k.ú. Spišský Štvrtok.
Poslanci zriadenie vecného bremena podľa predložených porealizačných zameraní schválili
bez pripomienok.
UZNESENIE č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje zriadenie vecného bremena podľa ust. § 50 v
spojení ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka, bez časového obmedzenia
v prospech oprávneného z vecného bremena:
OBEC Jánovce
Sídlo:
Jánovce č. 248, 059 13 Jánovce
IČO:
00326259
DIČ:
2020674909
V zastúpení:
Jozef Kacvinský, starosta obce
na časti pozemkov vo vlastníctve povinných z vecného bremena nachádzajúcich sa v:
k.ú. Machalovce
- p.č. KN-C 511/1 , druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7244 m2,
evidovaný Okresným úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce
na LV č. 645, (vlastník - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov; správca –
SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov)
- p.č. KN-C 714; druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3895 m2
-p.č. KN-C 711/3; druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4676 m2
-p.č. KN-C 711/2; druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4675 m2
-p.č. KN-C 711/1; druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4675 m2
-p.č. KN-C 546/8; druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 610 m2
-p.č. KN-C 712/1 ; druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4582 m2,
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evidované Okresným úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce
na LV č. 1, (vlastník – Obec Jánovce)
- p.č. KN-C 534/7 , druh pozemku : záhrada o výmere 760 m2, evidovaný Okresným úradom
Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č. 302,
(vlastníci –
- p.č. KN-E 461/1; druh pozemku : orná pôda o výmere 2746 m2, evidované Okresným
úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č. 461
-p.č. KN-E 198, druh pozemku : ostatná plocha o výmere 4020 m2, evidované Okresným
úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č. 461,
(vlastník – Slovenská republika; správca - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15
Bratislava)
- p.č. KN-E 132; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 572 m2, evidovaný Okresným
úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č. 146,
(vlastníci - p.č. KN-E 112; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 96 m2, evidovaný Okresným
úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č. 1, (vlastník Obec Jánovce)
- p.č. KN-E 104/1, druh pozemku : orná pôda o výmere 55 855 m2, evidovaný Okresným
úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č. 294,
(vlastník –
- p. č. KN-C 552/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1231 m2,
evidovaný Okresným úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce
na LV č. 11, (vlastník –
-p.č. KN-C 629/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 915 m2, evidovaný
Okresným úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce na LV č.
252, (vlastník – Rímsko - katolícka cirkev, farnosť Jánovce, 059 13 Jánovce 222)
-p. č. KN-C 530/3 , druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 343 m2,
evidovaný Okresným úradom Poprad, pre okres : Poprad, obec : Jánovce, k. ú. Machalovce
na LV č. 310, (vlastník –
v rozsahu vyznačenom podľa Geometrického plánu č. 154/2021 zo dňa 17.03.2022,
vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Pavlom Basarikom, GEOPLAN, IČO: 517 475 45, so
sídlom L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, autorizačne overeného dňa 17.03.2022 Ing.
Pavlom Basarikom a úradne overeného dňa 11.04.2022 Okresným úradom Poprad,
katastrálnym odborom, pod číslom G1-302/2022.

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

k.ú. Spišský Štvrtok
- p.č. KN-C 1559/4, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2,
evidovaný Okresným úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský
Štvrtok na LV č. 548, (vlastník – Slovenská republika; správca – Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, Bratislava)
- p.č. KN-C 1559/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6006 m2,
evidovaný Okresným úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský
Štvrtok na LV č. 1546, (vlastník - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov;
správca – SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov)
- p.č. KN-C 686/49; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 56 m2,
- p.č. KN-C 686/50; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 211 m2,
- p.č. KN-C 686/51; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 386 m2,
- p.č. KN-C 686/52; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 853 m2,
- p.č. KN-C 686/53; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 939 m2,
-p.č. KN-C 686/54; druh pozemku : ostatná plocha o výmere 1245m2,
všetky evidované Okresným úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú.
Spišský Štvrtok na LV č. 1270, (vlastník – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská
cesta 14, 841 04 Bratislava)
- p.č. KN-E 598/1, druh pozemku : orná pôda o výmere 2148 m2, evidovaný Okresným
úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok na LV č.
412, (vlastníci –
- p.č. KN-E 598/2, druh pozemku : orná pôda o výmere 2274 m2, evidovaný Okresným
úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok na LV č.
387, (vlastník –

- p.č. KN-E 1560, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2313 m2,
evidovaný Okresným úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský
Štvrtok na LV č. 1, (vlastník – Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok)
- p.č. KN-E 600/3, druh pozemku : orná pôda o výmere 1832 m2, evidovaný Okresným
úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok na LV č.
239, (vlastníci –
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- p.č. KN-C 1559/8, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2,
evidovaný Okresným úradom Levoča, pre okres : Levoča, obec : Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský
Štvrtok na LV č. 1546, (vlastník - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov;
správca – SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov)
v rozsahu vyznačenom podľa Geometrického plánu č. 155/2021 zo dňa 17.3.2022,
vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Pavlom Basarikom, GEOPLAN, IČO: 517 475 45, so
sídlom L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, autorizačne overeného dňa 17.03.2022 Ing.
Pavlom Basarikom a úradne overeného dňa 21.04.2022 Okresným úradom Levoča,
katastrálnym odborom, pod číslom G1-109/22
ako vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena, a to bez finančnej náhrady,
na dobu neurčitú.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena:
a) umožniť vstup, prechod, prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami cez nehnuteľnosti povinného z vecného bremena
b) strpieť existenciu inžinierskych sietí – vodovodného potrubia oprávneného z
vecného bremena (ďalej len ,,Siete“), cez nehnuteľnosti povinného z vecného
bremena vrátane jeho ochranných a bezpečnostných pásiem, ich užívanie,
prevádzku, údržbu, opravy, úpravy a rekonštrukcie.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník

8

0
0

7. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov miestna komunikácia
Starosta obce informoval poslancov o realizácii miestnej komunikácie v časti obce Jánovce
pri súp. čísle RD 202. Na podnet jedného zo spoluvlastníkov pozemkov obce dal vypracovať
porealizačné zameranie pozemkov. Keďže geometrický plán ešte nebol overený katastrálnym
úradom, navrhol poslancom presunúť tento bod programu na najbližšie zasadnutie OZ.
UZNESENIE č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o vysporiadaní
vlastníckych vzťahov pre realizáciu miestnej komunikácie v k.ú. Jánovce.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
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Za uznesenie hlasovali:

Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8

0
0

9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
M. Slebodníková predniesla poslancom návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Informovala ich, že sa jedná o nevyčerpané finančné prostriedky minulého roku v celkovej
výške 42 704 Eur, ktoré je potrebné zapojiť do rozpočtu tohto roku. Poslanci k úprave
rozpočtu nemali pripomienky.
UZNESENIE č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c, d zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
1. rozpočtové opatrenie písm. c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
FNC/kód
zdroja

1040/131L

položka

názov

637037 Vratky – dotácia na stravu v HN

schválený

suma úpravy /

rozpočet

zvýšenie výdavkov
0

17 600

1040/131L
09111/131
L

600 Rodinné prídavky

0

123

600 MŠ – projekt „Múdre hranie 2“

0

500

0960/72f

600 ŠJ-potraviny

09/131L

600 ZŠ-nevyčerp. FP z min. roku

5000

834

0

23647

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

5000

42704

SPOLU:

5000

42704

2. rozpočtové opatrenie písm. d) – povolené prekročenie a viazanie finančných operácii
- zvýšenie príjmových FO
položka

názov

schválený

suma úpravy/

rozpočet

zvýšenie príjmov

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

0

42541

456 Iné príjmové fin. op.-prijaté fin. zábezp. ŠJ

0

163

0

42704

SPOLU:

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník

8
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

Rôzne
Starosta informoval poslancov:
- o cenových ponukách na nákup váh na Zberný dvor a zametacieho stroja
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 06.05.2022

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta obce
Miroslav Drozdy
Overovatelia zápisnice Stanislav Slavkovský
a uznesení

