OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 3. zasadnutia (riadne) Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 04. septembra
2020 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Peter Slavkovský
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. Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce – Vybudovanie automatických
výdajných miest – odsúhlasenie spoluúčasti
7. Vybudovanie miestnej komunikácie – parc. KN-C č. 427/2, k. ú. Jánovce
8. Vybudovanie miestnej komunikácie – časť parcely KN-C č. 499, k.ú. Machalovce
9. Odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV 164, novovytvorené parcely KN-C č.
218/11 a 218/12, k. ú. Machalovce v obci Jánovce
10. Kanalizácia – odpísanie nedokončenej investície
11. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
12. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Jánovce č. 1/2020
13. Diskusia
14. 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: Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

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

8
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Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

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, Ján Jurčík, Milan Reiberger, 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 26.06.2020 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 17/2020.
UZNESENIE č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 2.
zasadnutia OZ konaného dňa 26.06.2020.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
8

0
0

5. Interpelácia poslancov
M. Slebodník – postrek chodníkov na cintorínoch
S. Slavkovský – parkovisko pod kostolom – urobiť spád
- vyčistiť kanál oproti č.d. 216
6. Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce – Vybudovanie automatických
výdajných miest – odsúhlasenie spoluúčasti
Starosta obce informoval poslancov, že Obec v rámci výzvy podala žiadosť o poskytnutie
NFP pre projekt „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce – vybudovanie
automatických výdajných miest“. Oboznámil ich, že k projektu je potrebné odsúhlasiť
povinné spolufinancovanie min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov a to v sume
1 618,96 Eur a súhlas so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu. Poslanci k projektu nemali žiadne pripomienky.
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UZNESENIE č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
1. názov projektu: „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Jánovce – Vybudovanie
automatických výdajných miest“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1
2. predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce
3. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu a to min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov, t. j. v sume 1618,96 Eur
4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
8
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
7. Vybudovanie miestnej komunikácie – parc. KN-C č. 427/2, k. ú. Jánovce
Jozef Kacvinský, starosta obce navrhol poslancom zámer opraviť miestnu komunikáciu
v uličke oproti obecnému úradu, ktorá sa nachádza na parcele KN-C č. 427/2, k.ú. Jánovce.
Informoval poslancov, že predbežné náklady bez vstupov sú vo výške cca 63 tis. Eur a so
vstupmi v sume cca 74 tis. Eur. Poslanci k navrhovanému zámeru opraviť miestnu
komunikáciu nemali žiadne výhrady.
UZNESENIE č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje opravu miestnej komunikácie na parcele KNC č. 427/2, k. ú. Jánovce.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
8
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
8. Vybudovanie miestnej komunikácie – časť parcely KN-C č. 499, k. ú. Machalovce
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom úpravy miestnej komunikácie na parcele KNC 499, v k. ú. Machalovce. Jedná sa o časť komunikácie, ktorá vedie k firme LADEN s.r.o..
Predniesol im, že jednalo by sa o úpravu povrchu komunikácie asfaltovou drťou a jednou
vrstvou asfaltu o hrúbke cca 5 cm. Poslanci k zámeru úpravy miestnej komunikácie nemali
žiadne pripomienky.
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UZNESENIE č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje úpravu miestnej komunikácie na parcele KNC 499, k.ú. Machalovce.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
8
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
9. Odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV 164, novovytvorené parcely KN-C č.
218/11 a 218/12, k. ú. Machalovce v obci Jánovce
Starosta obce informoval poslancov o zmene geometrického plánu č. 14281601-138/19
vyhotoveného ZEKA Marián Kasprišin, IČO: 1428161, na základe ktorého bolo uznesením
06/2020 zo dňa 21.02.2020 v časti druhej odrážky schválené odkúpenie parcely KN-C 218/7
o výmere 126 m2. Zmenou geometrického plánu je uznesenie v tejto časti nevykonateľné,
preto obecné zastupiteľstvo uznesením 21/2020 schválilo odkúpenie dotknutej parcely na
základe nového geometrického plánu č. 14281601-65/20.
UZNESENIE č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v obci Jánovce, k. ú.
Machalovce, zapísaných na LV 164 vo vlastníctve Jozef Kušnír a Michaela Kušnírová, r.
Hudá, 082 73 Poloma č. 135, podľa geometrického plánu č. 14281601-65/20 vyhotoveného
ZEKA Marián Kasprišin, IČO: 1428161:
- časť parcely C KN 218/3, druh pozemku orná pôda a to novovytvorenú parcelu C KN
218/11 o výmere 62 m2,
- časť parcely C KN 218/9, druh pozemku orná pôda a to novovytvorenú parcelu C KN
218/12 o výmere 65 m2
Podmienky odkúpenia:
- kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 Eur/m2
- náklady spojené s odkúpením zhora uvedeného majetku znáša kupujúci
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
8
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
10. Kanalizácia – odpísanie nedokončenej investície
Martina Slebodníková predniesla poslancom odporúčanie audítorky na odpísanie
nedokončenej investície kanalizácie v sume 36 513,32 Eur, ktorú nebolo možné podložiť
hodnovernými prvotnými dokladmi. Táto hodnota sa uvádzala v účtovníctve ešte pred rokom
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2008. K uvedenej investícii bola tvorená opravná položka v 100 % výške, ktorú je potrebné
zrušiť.
UZNESENIE č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce konštatuje, že nedokončená investícia vo výške
36 513,32 Eur pred rokom 2008 je zmarenou investíciou, preto schvaľuje jej účtovné
odpísanie.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, 7
Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
Jozef Dávid
1
11. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Martina Slebodníková predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením písm c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej sume 7071,- Eur
a návrh na zmenu rozpočtovým opatrením písm. d) – povolené prekročenie a viazanie
finančných operácii a to zvýšením príjmových finančných operácii v sume 30 071,- Eur
a zvýšením výdavkových FO v celkovej sume 23 000,- Eur. Poslancov informovala, že sa
jedná o nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ v sume 7071 Eur a finančné zábezpeky v sume
23 000,- Eur, ktoré boli prijaté a zároveň vrátené v rámci verejného obstarávania projektu
„Vodovod Jánovce – Čenčice“.
UZNESENIE č. 23/2020
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:
A/ rozpočtové opatrenie písm. c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
FNC/kó
d zdroja položka názov

131J
637037 Vratky – dotácia na stravu v HN
09/131J
600 ZŠ-nevyčerp. FP z min. roku
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

SPOLU:

schválený suma úpravy /
zvýšenie
rozpočet výdavkov
0
3 570
0
3 501
0
7 071
0

7 071
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B/ rozpočtové opatrenie písm. d) – povolené prekročenie a viazanie finančných operácii
-zvýšenie príjmových FO
položka

názov

schválený
rozpočet

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov
456 Iné príjmové fin. op.-prijaté fin. zábezp.
SPOLU:

suma úpravy/
zvýšenie príjmov
500
7071
0
23000
500

30071

- zvýšenie výdavkových FO
položka

názov

schválený
rozpočet

819002 Vrátené finančné zábezpeky
SPOLU:

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

suma úpravy/
zvýšenie
výdavkov
0
23000
0

23000

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

8

0
0

12. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Jánovce č. 1/2020
Starosta obce informoval poslancov, že Obci Jánovce bolo podaných 12 podnetov na zmenu
územného plánu. Na základe toho bol od spracovateľov ÚP vypracovaný súpis podnetov na
zmeny a doplnky územného plánu obce Jánovce č. 1/2020, ktoré boli spracované v zmysle
internej smernice „Zásady obstarávania zmien, doplnkov a úprav územno-plánovacej
dokumentácie obce Jánovce (ÚPN-O Jánovce). Poslanci prejednali všetky podané podnety
s týmito podmienkami:
1. podnety č. 1,2,3,4 – parc. KN-E 2-186/4, k. ú. Machalovce - súhlas na zmenu ÚP podmienka obslužnej komunikácie z východnej strany
2. podnet č. 5 – parc. KN-C 556/3, k. ú. Machalovce – súhlas na zmenu ÚP – podmienka
obslužnej komunikácie v predpísaných šírkových parametroch
3. podnet č. 6-7 – parc. KN-C 122/23 a 122/25, k. ú. Machalovce – súhlas na zmenu ÚP –
podmienka akceptácie navrhovanej trasy a priestorových nárokov na obslužnú komunikáciu
pri východnej hranici katastra
4. podnet č. 8,9,10 – parc. KN-C 60/12, 66/4, 60/10, 60/6, k.ú. Machalovce – súhlas na zmenu
ÚP – podmienka overenia priestorových nárokov na umiestnenie obslužnej komunikácie
predpísaných parametrov na parcele KN-C 66/4, k. ú. Machalovce
5. podnety č. 11, 12 – parc. KN-C 418/21 a 418/6, k. ú. Machalovce – zmena na plochy
bývania v rodinných domoch - súhlas na zmenu ÚP. Poslanci zároveň navrhli, aby sa
v územnom pláne vyznačili ako plochy bývania v RD všetky zelené plochy v intraviláne obce.

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

UZNESENIE č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje
A/zadanie zmien a doplnkov č. 1/2020 ÚPN-O Jánovce.
B/ podnety č. 1,2,3,4, parc. KN-E 2-186/4, k. ú. Machalovce – s podmienkou obslužnej
komunikácie z východnej strany pre umožnenie vzniku ekonomickej obojstrannej zástavby
okolo budúcej komunikácie – zapojenie parcely KN-E 2-186/5, k. ú. Machalovce
C/ podnet č. 5 – s podmienkou, že šírka miestnej komunikácie bude v súlade s územným
plánom
D/ podnet č. 6, 7 – s podmienkou akceptácie navrhovanej trasy a priestorových nárokov na
obslužnú komunikáciu pri východnej strane katastra.
E/ podnety č. 8, 9, 10 – s podmienkou overenia priestorových nárokov na umiestnenie
obslužnej komunikácie predpísaných parametrov na parcele KN-C 66/4, k. ú. Machalovce
hlavne voči existujúcej zástavbe rodinných domov, tak aby umožňovala výhľadovo
sprístupnenie nadrozmerných záhrad v kontaktnom území a ich potenciálnu zmenu plochy
bývania v rodinných domoch
F/ podnety č. 11, 12 – zmena na plochy bývania v rodinných domoch
G/ všetky plochy v intraviláne obce Jánovce /zelené/, zmeniť na plochy určené na bývanie
v rodinných domoch
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
8
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 04.09.2020

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

