OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 30. júna 2017
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Jozef Dávid, Miroslav Drozdy, Peter Slavkovský
Program rokovania podľa pozvánky (č. 4/2017–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Delegovanie člena zo strany zriaďovateľa do rady školy v MŠ Jánovce
7. Záverečný účet obce za rok 2016
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
- správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016
- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
10. Zmena rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 2
11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Zefektívnenie nakladania
s komunálnym odpadom a sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Jánovce“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania
12. Informácia o odkúpení pozemku parc. KN-E č. 104/1, k.ú. Machalovce o celkovej
výmere cca 350 m2 na vybudovanie vodojemu – „Vodovod Jánovce – Čenčice“
13. Informácia o otvorení prevádzky Pohostinstvo Jánovce 115
14. Diskusia
15. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 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 do bodu č. 10 – a rozpočtovým opatrením č. 3.
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Delegovanie člena zo strany zriaďovateľa do rady školy v MŠ Jánovce
Záverečný účet obce za rok 2016
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
- správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016
- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
10. Zmena rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 2 a rozpočtovým opatrením č. 3
11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Zefektívnenie nakladania
s komunálnym odpadom a sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Jánovce“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania
12. Informácia o odkúpení pozemku parc. KN-E č. 104/1, k.ú. Machalovce o celkovej
výmere cca 350 m2 na vybudovanie vodojemu – „Vodovod Jánovce – Čenčice“
13. Informácia o otvorení prevádzky Pohostinstvo Jánovce 115
14. Diskusia
15. Záver
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský,
Ján Petrus,

5

Marek Slebodník

0
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 Jurčík
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef
Kacvinský, Ján Petrus

5

Marek Slebodník

0
1
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4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 07.06.2017 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 15/2017.
UZNESENIE č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 3.
zasadnutia (mimoriadneho) OZ konaného dňa 07.06.2017.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Ján Jurčík, Jozef Kacvinský,
Ján Petrus
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Marek Slebodník
UZNESENIE č. 15/2017 bolo schválené.

6
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5. Interpelácia poslancov
Jozef Kacvinský – pri rod. dome č. 104 sa skláňa stĺp
6. Delegovanie člena zo strany zriaďovateľa do rady školy v MŠ Jánovce
Starosta obce informoval poslancov o tom, že riaditeľka MŠ požiadala o delegovanie
zástupcu do rady školy pri MŠ Jánovce. Starosta navrhol poslanca p. Vladimíra Berča, ktorý
s delegovaním súhlasil. Poslanci nemali námietky a súhlasili s delegovaním poslanca
Vladimíra Berča do rady školy pri MŠ Jánovce ako zástupcu zriaďovateľa.
UZNESENIE č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce deleguje:
- poslanca Vladimíra Berča do Rady školy pri MŠ Jánovce ako zástupcu zriaďovateľa.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský,
Ján Petrus, k
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Marek Slebodník
UZNESENIE č. 16/2017 bolo schválené.
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7. Záverečný účet obce za rok 2016
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016:
Ing. Eva Bajtošová predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2016, ktoré bolo spracované na základe predloženého návrhu ako aj na základe
finančných a účtovných výkazov. Návrh záverečného účtu za rok 2016 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 14.06.2017. Oboznámila poslancov s rozpočtovým hospodárením,
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jeho analýzou, s plnením rozpočtu príjmov a výdavkov, s hospodárením fondov a výsledkom
rozpočtového hospodárenia.
- správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016:
Ing. Eva Bajtošová, hl. kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko audítora k účtovnej
závierke za rok 2016, kde podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie Obce Jánovce k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016:
Ing. Eva Bajtošová informovala poslancov, že Obec v roku 2016 hospodárila s celkovým
prebytkom vo výške 104 767,07 Eur, z ktorého sa bude tvoriť rezervný fond vo výške 2801,Eur a fond rozvoja obce vo výške 102 086,50 Eur. Odporučila obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu s výrokom „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“.
UZNESENIE č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
a) berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2016
b) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2016
c) schvaľuje Záverečný účet obce Jánovce za rok 2016 s výrokom: celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad
d) schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
- 2801,00 Eur – povinný prídel do rezervného fondu (10 % prebytku rozpočtového
hospodárenia)
- 102 086,50 Eur – po zohľadnení finančných operácií do Fondu rozvoja obce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

6
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský,
Ján Petrus, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 17/2017 bolo schválené.

6
0
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8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Ing. Eva Bajtošová – oboznámila poslancov so správou o vykonaných kontrolách.
Kontroly boli vykonané na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Predmetom 1. kontroly bola kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v roku 2016. Predmetom 2.
kontroly bola kontrola plnenia uznesení OZ, ich formálna a procesná kontrola. Opis zistených
nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi
odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku je zaznamenaný v správe z finančnej kontroly na mieste.
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UZNESENIE č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský,
Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 18/2017 bolo schválené.
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0
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Medzi plánované kontroly boli zahrnuté kontrola
zmluvných vzťahov vo väzbe na dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a zákona
o slobodnom prístupe k informáciám a kontrola vyúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu
obce.
UZNESENIE č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jánovce na obdobie od 1.7.2017 do 31.
12. 2017.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, 6
Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 19/2017 bolo schválené.
10. Zmena rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 2 a rozpočtovým opatrením č.3
Martina Slebodníková – predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2017 v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 14 ods. 2 písm. d) – povolené prekročenie a viazanie finančných operácii
v celkovej sume 181 756,- Eur. Ide o prostriedky štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
ktoré neboli v roku 2016 vyčerpané a preniesli sa do roku 2017 a finančné prostriedky z fondu
rozvoja obce, ktoré boli rozpočtované na investičné akcie, ktoré budú realizované v priebehu
roka 2017. P. Slebodníková predniesla poslancom aj návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2017 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v celkovej sumu 45 398,- Eur.
Poslanci voči rozpočtovým opatreniam nemali výhrady a zmenu rozpočtu prijali uznesením č.
20/2017.
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UZNESENIE č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v súlade s ods. 2 písm. d) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov - povolené
prekročenie a viazanie finančných operácii a to zvýšenie príjmových FO a zvýšenie
výdavkových FO v celkovej sume 181 756,- Eur
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov – presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky v celkovej sume 45 398,- Eur.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, 6
Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 20/2017 bolo schválené.
11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zefektívnenie nakladania
s komunálnym odpadom a sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Jánovce +zabezpečenie povinného spolufinancovania
Starosta obce predniesol poslancom, že v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie
s komunálnym odpadom a sanáciu nezákonne umiestneného odpadu je potrebné odsúhlasiť
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie povinného
spolufinancovania min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Na základe vypracovanej
projektovej dokumentácie sú celkové výdavky projektu vo výške 294 297,35 Eur a spoluúčasť
obce min. 5% vo výške 14 714,87 Eur. Poslanci bez pripomienok s podaním žiadosti aj so
zabezpečením povinného spolufinancovania súhlasili.
UZNESENIE č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí:
a) s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce:
- názov projektu: Zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Jánovce
- číslo výzvy: OPLZ-P06-SC611-2017-1
- celková výška oprávnených výdavkov: 294 297,35 Eur
b) so zabezpečením povinného spolufinancovania, t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov: 14 714,87 Eur.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, 6
Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
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UZNESENIE č. 21/2017 bolo schválené.
12. Informácia o odkúpení pozemku parc. KN-E č. 104/1, k.ú. Machalovce o celkovej
výmere cca 350 m2 na vybudovanie vodojemu – „Vodovod Jánovce – Čenčice“
Starosta obce informoval poslancov, že na základe plánovanej investičnej akcie „Vodovod
Jánovce – Čenčice“ je potrebné na vybudovanie vodojemu odkúpiť pozemky súkromných
vlastníkov o výmere cca 350 m2. Nie je potrebné odkupovať celé pozemky ale iba časť na
ktorej bude vodojem postavený. V súlade s tým sa už zrealizovali Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy na zriadenie vecného bremena a Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, kde
navrhovaná kúpna cena je 10,- Eur/m2. Poslanci uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách
schválili uznesením č. 22/2017.
UZNESENIE č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvu
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parc. KN-E č. 104/1, k. ú. Machalovce o celkovej
výmere cca 350 m2 na vybudovanie vodojemu – „Vodovod Jánovce – Čenčice“.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský,
Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 22/2017 bolo schválené.
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13. Informácia o otvorení prevádzky Pohostinstvo Jánovce 115
Starosta obce informoval poslancov, že firma KANIZ s.r.o., Sp. Nová Ves podala na obecný
úrad oznámenie o otvorení prevádzky Pohostinstvo pri COOP Jednote. Firma KANIZ s.r.o.
ešte min. roku uzavrela nájomnú zmluvu na prenájom priestorov s COOP Jednotou.
Prevádzku Pohostinstva plánujú otvoriť v mesiaci august.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 30.06.2017

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
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Vladimír Berčo

Overovatelia zápisnice Ján Jurčík
a uznesení

