OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 15. decembra 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, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: -Program rokovania podľa pozvánky (č. 8/2017–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o elektronických službách
7. Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o financovaní školských zariadení
8. Schválenie návrhu VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
9. Schválenie návrhu harmonogramu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva
na rok 2018
10. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
11. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 a 7/2017
13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
14. Schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020
15. Diskusia
16. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 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: Vladimír Berčo, Jozef Dávid.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter

9
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V JÁNOVCIACH
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

3. Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, pričom starosta obce
predniesol návrh na doplnenie nového bodu:
15. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zastupiteľstva
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o elektronických službách
Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o financovaní školských zariadení
Schválenie návrhu VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
Schválenie návrhu harmonogramu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva
na rok 2018
10. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
11. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 a 7/2017
13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
14. Schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020
15. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke
16. Diskusia
17. Záver
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy,Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník

9

0
0
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4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 27.10.2017 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 39/2017.
UZNESENIE č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 7.
zasadnutia OZ konaného dňa 27.10.2017.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
UZNESENIE č. 39/2017 bolo schválené.

9
9

5. Interpelácia poslancov
- bez pripomienok
6. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o elektronických službách
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb. Účelom tohto nariadenia je umožniť PO, FO a FO podnikateľom
uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností vo vzťahu k Obci Jánovce
elektronicky. Tieto elektronické služby obec zabezpečuje prostredníctvom špecializovaného
portálu na webovom sídle www.dcom.sk, ako aj cez ústredný portál verejnej správy, ktorý je
prístupný na webovom sídle www.slovensko.sk.
Poslanci nemali voči VZN žiadne námietky.
UZNESENIE č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 40/2017 bolo schválené.

9

0
0
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7. Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o financovaní školských zariadení
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 2/2016 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl, MŠ a školských zariadení z rozpočtu obce
Jánovce. Hlavná kontrolórka Ing. Eva Bajtošová informovala poslancov, že sa vychádza
z podielových daní, kde výška FP na prevádzku a mzdy na žiaka, bola stanovená
jednotkovým koeficientom z roku 2017 vo výške 78,87 Eur/žiak a koeficientom, ktorý je pre
každé školské zariadenie určený. Pre MŠ bola výška príspevku na mzdy a prevádzku
vypočítaná v sume 2288,- Eur/žiak/rok a pre ŠJ v sume 195,- Eur/žiak/rok. Výška finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí mimo územia obce Jánovce ostala nezmenená vo
výške 3,- Eur/žiak/mesiac. Poslanci bez pripomienok VZN č. 3/2017 schválili.
UZNESENIE č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce
Jánovce.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
9
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 41/2017 bolo schválené.
8. Schválenie návrhu VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
Starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce Jánovce, ktorým sa stanovuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce
pre PO a FO – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorí
pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na
podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Poslanci nemali námietky a VZN schválili.
UZNESENIE č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Jánovce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník

9

0
0
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UZNESENIE č. 42/2017 bolo schválené.
9. Schválenie návrhu harmonogramu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva
na rok 2018
Starosta oboznámil poslancov s návrhom harmonogramu zasadnutí OZ v roku 2018.
Navrhnutých je 6 zasadnutí obecnej rady a 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva každé dva
mesiace. Poslanci bez pripomienok harmonogram zasadnutí OZ na rok 2018 schválili.
UZNESENIE č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady na rok 2018
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 43/2017 bolo schválené.

9

0
0

10. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou,
ktorej predmetom bola kontrola zmluvných vzťahov vo väzbe na dodržiavanie zákona
o finančnej kontrole a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 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 sú uvedené v správe z finančnej kontroly na mieste. Poslanci zobrali správu hlavnej
kontrolórky na vedomie.
UZNESENIE č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 44/2017 bolo schválené.

9

0
0
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11. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce, predniesla poslancom návrh kontrolnej činnosti
na I. polrok 2018. Predmetom 1. kontroly bude kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Jánovce so
zameraním na faktúry, objednávky a ich povinné zverejňovanie. Druhá kontrola sa bude týkať
kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a s majetkom obce Jánovce so zameraním na pokladničné operácie.
Poslanci nemali žiadne námietky a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schválili.
UZNESENIE č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jánovce na obdobie od 1.1.2018 do
30.6.2018
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 45/2017 bolo schválené.

9
9

0
0

12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 a 7/2017
Martina Slebodníková – ekonómka predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 6 a č. 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 – jedná sa o presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky. Presun medzi jednotlivými položkami bol v sume 34 720,- Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 – ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej sume 41 868,- Eur. Poslanci s návrhmi na zmenu
rozpočtu č. 6 a 7 súhlasili.
UZNESENIE č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 – presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v sume
34720,- €.
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 – písm. b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov v celkovej výške 41 868,- Eur – písm. c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov v celkovej sume 41 868,- Eur.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
9
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 46/2017 bolo schválené.

0
0

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Jánovce na roky 2018 – 2020. Oboznámila ich, že návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov a v súlade so VZN a internými normami obce. Návrh rozpočtu
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke najmenej 15 dní pred jeho
schválením. Hlavná kontrolórka odporučila poslancom návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť
a návrh rozpočtu na roky 2019-2020 zobrať na vedomie. Poslanci zobrali odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky na vedomie.
UZNESENIE č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018 -2020.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 47/2017 bolo schválené.

9
9

0
0

14. Schválenie rozpočtu obce na roky 2018 -2020
M. Slebodníková – ekonómka, oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2018. Informovala
ich, že rozpočet je zostavený v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné
operácie na úrovní hlavných kategórii. Celkové príjmy a výdavky sú v sume 2 516 312 Eur, čím je
rozpočet vyrovnaný. Bežné príjmy sú v celkovej sume 1 134 855 Eur, bežné výdavky v sume
1 119 518 Eur. kapitálové príjmy v celkovej sume 150 057,- Eur, kapitálové výdavky v sume
1 381 457 Eur, príjmové finančné operácie v celkovej sume 331 400,-. Eur a výdavkové finančné
operácie v sume 15 337 Eur. Starosta oboznámil poslancov s pripravovanými investičnými akciami,
ktoré sú zahrnuté v rozpočte. Ide o projekty Zberný dvor a Vodovod Jánovce-Čenčice. Ďalšou
investíciou je modernizácia rozhlasu, ktorá mala byť uskutočnená t.r., ale z dôvodu preverovania
firmy, ktorá vyhrala verejnú súťaž, sa táto investícia presúva do budúceho roku. Poslanci s návrhom
rozpočtu na rok 2018 súhlasili a rozpočet na roky 2019-2020 zobrali na vedomie.

UZNESENIE č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
a) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu na roky 2018, 2019+1 a 2020+2 bez
programovej štruktúry
b) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2018:

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH
Rozpočet na rok 2018
v€

Príjmy spolu

2 516 312

Bežné príjmy

1 134 855

Kapitálové príjmy

1 50 057

Finančné operácie príjmové

331 400

Výdavky spolu

2 5163 12

Bežné výdavky

1 119 518

Kapitálové výdavky

1 381457

Finančné operácie výdavkové

15 337

Hospodárenie obce

0

c) berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky
2019-2020 :
Rozpočet na rok 2019
v€

Rozpočet na rok 2020
v€

Príjmy spolu

1 064 905

1 055 659

Bežné príjmy

1 064 905

1 055 659

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

Výdavky spolu

1 064 905

1 055 659

Bežné výdavky

932 619

937 401

Kapitálové výdavky

117 286

103 258

Finančné operácie výdavkové

15 000

15 000

0

0

Hospodárenie obce

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 48/2017 bolo schválené.

9

0
0

14. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Starosta obce predniesol poslancov návrh na odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za jej
celoročnú činnosť a odbornú ale aj administratívnu pomoc pre obec v roku 2017. Poslanci
s návrhom na odmenu súhlasili. Jozef Baran – poslanec, podal návrh vo výške 500,- Eur
v čistom, čo po prepočte ročného príjmu činí 712,79 Eur v hrubom, t.j. 16,87 %.
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UZNESENIE č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 16,87 % z platu za obdobie roka 2017, čo činí
712,79 Eur.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
9
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 49/2017 bolo schválené.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 15.12.2017

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

Vladimír Berčo
Overovatelia zápisnice Jozef Dávid
a uznesení

