OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 16. septembra
2016 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, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Peter Slavkovský
Program rokovania podľa pozvánky (č. 4/2016–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. PVPS, a.s., Poprad – Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
7. Žiadosť o odstúpení kúpnej zmluvy – Soňa Gabčová a Štefan Gabčo
8. Ukazovateľ rýchlosti - projekt
9. Oplotenie cintorína - 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:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy,Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník

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

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
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4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 28.7.2016 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 22/2016.
UZNESENIE č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 1.
mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.7.2016.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:

8
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UZNESENIE č. 22/2016 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Jozef Baran – oprava rozhlasu a stĺpov
6. PVPS a.s., Poprad – Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Starosta informoval poslancov, že dal preveriť nájomnú zmluvu JUDr. Bohmerovej Elene
a zároveň predniesol poslancom pripomienky, ktoré JUDr. Bohmerova odporučila k návrhu
nájomnej zmluvy a to:
- žiadať predložiť od PVS a.s. Poprad úradný doklad, na základe ktorého prešlo vlastníctvo
k uvedeným vetvám kanalizácii z VVaK š.p., Košice na PVS a.s. Poprad
- ak sa obec rozhodne uzavrieť zmluvu – preveriť cenu - overiť na základe akých kritérií
k tomu dospeli, podľa čoho sa stanovila cena
- čl. VI, ods. 8 NZ – dohodnúť vopred čo sa považuje za väčšiu opravu
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- čl. V – práva a povinnosti prenajímateľa – ods. 1 – špecifikovať, kedy sa považuje stavba za
spôsobilú na riadne užívanie, resp. dohodnúť spôsob zistenia spôsobilosti stavby pred
odovzdaním /napr. prekamerovaním/
- čl. VI, ods. 9 – pri uzatváraní zmlúv o pripojení s producentmi určiť spôsob zásahu do
kanalizácie a zabezpečiť súhlas prenajímateľa s týmto zásahom.
Poslanci súhlasili s tým, aby PVS a.s. Poprad deklarovala vlastníctvo k predmetu nájmu.
Navrhovali, či by nebolo možné riešiť to nie nájomnou zmluvou, ale formou splátok, aby sa
za určité obdobie kanalizácia uvedená v návrhu nájomnej zmluvy splatila a prešla do
vlastníctva obce, poprípade navrhnúť nájomnú zmluvu s predkupným právom.
UZNESENIE č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce odporúča:
- vyzvať PVS a.s., Poprad, aby predložila úradný doklad, na základe ktorého prešlo
vlastníctvo k uvedeným vetvám kanalizácie z VVaK š.p. Košice na PVS a.s. Poprad
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 23/2016 bolo schválené.
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7. Žiadosť o odstúpení kúpnej zmluvy – Soňa Gabčová a Štefan Gabčo
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Soni Gabčovej a Štefana Gabču, bytom
Jánovce č. 232 o odstúpení od kúpnej zmluvy, z dôvodu, že cez pozemok vedie kanalizácia
a nie je možné pozemok použiť na stavebné účely. Zároveň žiadajú o vrátenie zaplatenej
sumy 41 280,- Sk, t. j. 1370,25 Eur, ktorú v roku 2008 za pozemok zaplatili. Jedná sa o parc.
č. KN-C 138/13, o výmere 587 m2, k.ú. Jánovce. Poslanci navrhovali odkúpiť pozemok späť
do vlastníctva obce a urobiť na ňom zberný dvor.
OZ uznesením č. 24/2016 odkúpenie pozemku schválilo.
UZNESENIE č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- odkúpenie KN-C parcely č. 138/13, druh – trvalé trávnaté porasty, o výmere 587 m2, k. ú.
Jánovce, zapísanej na LV č. 387 , za kúpnu cenu 2,34 €/m2.
- náklady spojené s odkúpením vyššie uvedeného pozemku znáša kupujúci
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
8
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
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UZNESENIE č. 24/2016 bolo schválené.
8. Ukazovateľ rýchlosti - projekt
Starosta oboznámil poslancov s ponukou dopravného projektu „Ukazovateľ rýchlosti“.
Informoval ich o tom, že sa jedná o osadenie merača rýchlosti s kamerou, ktorá bude snímať
ŠPZ vozidiel a údaje sa môžu nahrávať do systému. Merač rýchlosti by sa osadil pri kostole
v smere od PP do obce. Cena „Ukazovateľa rýchlosti“ je cca 5889,- Eur. Je možnosť požiadať
o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Spoluúčasť obce by
bola 5%, t.j. 294,45 Eur. Poslanci voči dopravnému projektu nemali výhrady a z dôvodu
bezpečnosti v obci schválili predloženie žiadosti o dotáciu, so spoluúčasťou obce 5%
uznesením č. 25/2016.
UZNESENIE č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR
na dopravný projekt Ukazovateľ rýchlosti
- spoluúčasť obce na projekte vo výške 5 %
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 25/2016 bolo schválené.
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9. Oplotenie cintorína - Machalovce
Starosta predniesol poslancom návrh na oplotenie cintorína v miestnej časti Machalovce.
Oboznámil ich s tým, že staré oplotenie by sa odstránilo a urobil by sa nový betónový plot
v celkovej dĺžke 90 m a výške 2 m. Celkový rozpočet na oplotenie je cca 4800,- Eur. Poslanec
Jozef Baran navrhol, aby sa starý múr terajšieho oplotenia nezbúral, ale použil ako oporný
múr a nový betónový plot by sa postavil pred neho. Poslanci nemali námietky a odporučili
starostovi, aby preveril možnosť osadenia oplotenia pred súčasné oplotenie a zistil cenu za
odstránenie oplotenia. Zároveň navrhli presunúť tento bod rokovania na najbližšie zasadnutie
OZ.
UZNESENIE č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce navrhuje:
- preveriť možnosť osadenia nového oplotenia pred súčasné oplotenie
- zistiť cenu za odstránenie súčasného oplotenia
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
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Za uznesenie hlasovali:

Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek
Slebodník

8

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 26/2016 bolo schválené.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 16.09.2016

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta

Ján Jurčík
Overovatelia zápisnice Miroslav Drozdy
a uznesení

