OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 28. apríla 2017
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Jozef
Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský,
Hlavný kontrolór: -Neprítomní: Marek Slebodník
Program rokovania podľa pozvánky (č. 2/2017–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Žiadosť p. Vladislava Jevčiča o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 514/3,
vodné plochy v k. ú. Machalovce
7. Odkúpenie pozemku od. P. Františka Petroviča
8. Školský obvod Švábovce - informácia
9. Odvod dažďovej vody + chodníky v miestnej časti Machalovce
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.

Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy,Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský

8

0
0
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Jozef Dávid, Ján Petrus
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
8

0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 24.02.2017 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 7/2017.
UZNESENIE č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 1.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.02.2017.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:

8
8

0
0

UZNESENIE č. 7/2017 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
6. Žiadosť p. Vladislava Jevčiča o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 514/3,
vodné plochy v k. ú. Machalovce
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Jevčiča o prenájom obecného pozemku. Jedná
sa o parcelu vedenú na LV č. 1, KN-C 514/3, druh pozemku vodné plochy vo výmere 1654
m2. P. Jevčič chce prenajať časť pozemku o výmere 500 m2, z dôvodu zabezpečenia prístupu
vody pre chovanú zver. Jedná sa o farmový chov prevažne diviačej zveri.
Javorský Milan – predseda urbárskeho spoločenstva v Sp. Štvrtku oboznámil poslancov
s tým, že ich urbárske spoločenstvo schválilo nájom p. Jevčičovi na 30 rokov za 35,- Eur/ha.
Podporili farmový chov z dôvodu, že by sa tým zabránilo krádeži dreva neprispôsobivými
obyvateľmi. Poslanci voči prenájmu nemali výhrady, starostovi odporučili v zmluve
o prenájme bližšie špecifikovať účel.
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UZNESENIE č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
A. konštatuje, že:
 nehnuteľný majetok – pozemok registra C KN, p.č. 514/3, výmera 1654 m2, druh
pozemku vodné plochy, zapísaný na LV 1, KÚ Machalovce je majetok pre potreby
obce nevyužiteľný,
 prenájom vyššie uvedeného majetku je, z dôvodu špecifického využitia (potok
Sihoť) na prístup vody pre chovanú zver zverofarmy, prípad hodný osobitného
zreteľa,
 zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 15 dní pred
schvaľovaním prenájmu,
B. schvaľuje, pre žiadateľa Vladislava Jevčiča na zriadenie zverofarmy:
 prenájom časti pozemku registra C KN, p.č. 514/3, druh pozemku vodné plochy,
zapísaný na LV 1, KÚ Machalovce v rozsahu podľa priloženej situácie vo výmere
500 m2,
 dobu nájmu 10 rokov,
 cenu nájmu 35,- Eur/ rok.
C. odporúča:
- v zmluve o prenájme vyšpecifikovať účel prenájmu
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 8/2017 bolo schválené.

8

0
0

7. Odkúpenie pozemku od p. Františka Petroviča
Starosta obce predniesol poslancom návrh na odkúpenie pozemku od p. Františka Petroviča
na príjazdovú cestu pre plánované stavebné pozemky. Jedná sa o parcelu KN-C č. 33/1, k. ú.
Jánovce, z ktorej bude geometrickým plánom odčlenená novovytvorená parcela KN-C č.
33/4 o výmere 86 m2. Poslanci s návrhom súhlasili a odkúpenie pozemku od p. Františka
Petroviča uznesením č. 9/2017 schválili, pričom navrhovali ponúknuť kúpnu cenu 3,30
Eur/m2.
UZNESENIE č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
A. schvaľuje:
- odkúpenie pozemku na novovytvorenej KN-C parcele č. 33/4, o výmere 86 m2, k.ú.
Jánovce, ktorej vlastníkom je p. František Petrovič.
B. navrhuje:
- vlastníkovi pozemku ponúknuť kúpnu cenu 3,30 Eur/m2.
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 9/2017 bolo schválené.

8

0
0

8. Školský obvod Švábovce - informácia
Starosta obce informoval poslancov, že Obec Švábovce vypovedala po prvýkrát Zmluvu
o zriadení spoločného školského obvodu našej obci v roku 2011. Bolo zvolané stretnutie so
zástupcami obcí a ministerstva, kde obce dostali od ministerstva prísľub, že pomôžu riešiť
naliehavú situáciu so zabezpečením povinnej školskej dochádzky žiakov. Do dnešného dňa sa
však v tejto veci zo strany štátu neudialo nič. Od roku 2012 to fungovalo s tým, že špeciálne
triedy ostávali v našej obci. Keď v septembri roku 2016 odišlo zo ZŠ Švábovce 11 domácich
nerómskych žiakov do ZŠ v Poprade, poslanci OZ sa rozhodli vypovedať Zmluvu o zriadení
spoločného školského obvodu po druhýkrát. Z toho dôvodu sa v mesiaci január t.r.
uskutočnili 3 pracovné rokovania za účasti zástupcov obcí a riaditeľov dotknutých škôl. Podľa
vyjadrenia Školského úradu vo Veľkom Slavkove, za jediné riešenie považujú výstavbu novej
modulovej školy v našej obci.
Poslanci zobrali informáciu o školskom obvode Švábovce na vedomie.
UZNESENIE č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
-informáciu o školskom obvode Švábovce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 10/2017 bolo schválené.

8
8

0
0

9. Odvod dažďovej vody + chodníky v miestnej časti Machalovce
Starosta oboznámil poslancov s plánovanou realizáciou odvodu dažďovej vody a chodníkov
v miestnej časti Machalovce. Realizácia odvodu dažďovej vody povedie od p. Jurčíka č.d. 44.
Vybudovaním odvodu sa rozšíri miestna komunikácia a vybuduje sa chodník. Pod chodník sa
zabuduje rúra na odvod dažďovej vody. Poslanci s realizáciou odvodu dažďovej vody
a vybudovaním chodníka v miestnej časti Machalovce súhlasili, pričom odporučili starostovi
vypracovať projektovú dokumentáciu a vyhlásiť verejnú súťaž.
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UZNESENIE č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí
s realizáciou odvodu dažďovej vody a chodníka v miestnej časti Machalovce s nasledovným
postupom: a) vypracovanie projektovej dokumentácie
b) vyhlásenie verejnej súťaže
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
8
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 11/2017 bolo schválené.
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o podaní oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomerov za kalendárny rok 2016.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 28.04.2017

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Jozef Dávid
Overovatelia zápisnice Ján Petrus
a uznesení

