OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 25. júna 2021
v zasadačke 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. 3/2021–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Informácia o stave vyhlásenia lokality Jánovce-Machalovce za národnú kultúrnu
pamiatku
7. ČOV Čenčice
8. Prístavba ZŠ Jánovce
9. Prestavba priestorov MŠ
10. Sčítanie obyvateľstva – schválenie odmeny pre kontaktnú osobu
11. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2020
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
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: Jozef Baran, Miroslav Drozdy
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef

8
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David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav 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:
č. 13 – Zmluva o zriadení vecného bremena
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zastupiteľstva
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Informácia o stave vyhlásenia lokality Jánovce-Machalovce za národnú kultúrnu pamiatku
ČOV Čenčice
Prístavba ZŠ Jánovce
Prestavba priestorov MŠ
Sčítanie obyvateľstva – schválenie odmeny pre kontaktnú osobu
Záverečný účet obce Jánovce za rok 2020
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
Diskusia
Záver

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
8
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 29.04.2021 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 8/2021.
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UZNESENIE č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 2.
zasadnutia OZ konaného dňa 29.04.2021.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
8

0
0

5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
6. Informácia o stave vyhlásenia lokality Jánovce – Machalovce za národnú kultúrnu
pamiatku
P. starosta privítal p. Matúša Hudáka a jeho manželku a odovzdal im slovo. P. Hudák
s manželkou poslancom odprezentovali nálezy na Hradisku, ktoré sú uložené v múzeu v Sp.
Novej Vsi. Oboznámil ich, že v mesiacoch júl – august sa bude realizovať sondážny
archeologický výskum a v septembri chystajú aj prednášku pre obyvateľov obce. Plánované
výskumné aktivity sú dôležitými krokmi k vyhláseniu lokality za národnú kultúrnu pamiatku.
UZNESENIE č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informácie o stave vyhlásenia lokality
Jánovce – Machalovce za národnú kultúrnu pamiatku.
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. ČOV Čenčice
Starosta obce informoval poslancov o vykonanom geologickom prieskume v Čenčiciach,
ktorý nebol úspešný. Oboznámil ich, že výstavbu kanalizácie je možné riešiť dvomi spôsobmi
a to buď stanoviskom Slovenského hydrometorologického ústavu, že zmeraný údaj prietoku
vody v Čenčickom potoku je postačujúci, alebo druhým riešením sú podzemné nádrže.
Poslanci zobrali uvedené informácie na vedomie.
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UZNESENIE č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o ČOV Čenčice.
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:
Zdržal sa hlasovania:
8. Prístavba ZŠ Jánovce
Starosta obce oboznámil poslancov, že bola podaná žiadosť na prístavbu ZŠ v sume cca 800
tis. Eur, ktorá bude riešená na budúci rok. Poslancom predložil k nahliadnutiu projekt
plánovanej prístavby. Jedná sa o priestory pre predškolákov, ktorí majú už t. r. povinnosť
predprimárneho vzdelávania. Starosta informoval poslancov, že tento rok začne
s vybavovaním stavebného povolenia. Poslanci starostovi navrhli zadať objednávku
projektantovi a informácie o navrhovanej prístavbe zobrali na vedomie.
UZNESENIE č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informácie o navrhovanej prístavbe
ZŠ Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8
8

0
0

9. Prestavba priestorov MŠ
Starosta obce predniesol poslancom, že v súvislosti v pripravovanou prístavbou pri ZŠ pre
deti, ktoré musia plniť povinnú predškolskú dochádzku už od septembra t.r., je potrebné nájsť
dočasné priestory. Navrhol poslancom tento problém riešiť prestavbou šatní obecného
futbalového klubu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil využiť tieto priestory
max. do r. 2024. Stavebné práce sa vykonajú v réžii obce. Nábytok bude nakúpený z dotácie.
Poslanci zobrali informácie o prestavbe priestorov na vedomie.
UZNESENIE č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informácie o prestavbe priestorov na
prechodné obdobie, pre povinné predškolské vzdelávanie detí.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
8
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David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav
Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

10. Sčítanie obyvateľstva – schválenie odmeny pre kontaktnú osobu
Starosta obce predniesol poslancov, že v rámci realizovaného sčítania obyvateľstva bol on
určený ako kontaktná osoba, ktorej na základe metodického pokynu Štatistického úradu SR
patrí odmena v zmysle platných zákonov. Odmena bude vyplatená z dotácie, poskytnutej
štatistickým úradom. Poslanci so schválením odmeny súhlasili.
UZNESENIE č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje odmenu starostovi obce za činnosť kontaktnej
osoby pri sčítaní obyvateľov v r. 2021 podľa metodického pokynu ŠÚ SR.
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
11. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2020
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
M. Slebodníková informovala poslancov o tom, že podľa názoru audítora účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Jánovce k 31. 12. 2020 a výsledku
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zák. č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
Ing. Eva Bajtošová predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za
rok 2020. Informovala ich o tom, že návrh záverečného účtu za rok 2020 bol spracovaný
v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými nariadeniami obce. Zverejnený bol na
webovom sídle obce najmenej 15 dní pred jeho schválením. Poslancom predniesla analýzu
plnenia jednotlivých príjmov a výdavkov a informovala ich, že celkové hospodárenie obce za
rok 2020 bol prebytok v sume 232 752,25 Eur, ktorý odporučila usporiadať prevodom do
fondu rozvoja obce. Poslancom navrhla schváliť záverečný účet s výrokom „celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Po oboznámení rozpočtového hospodárenia a návrhom jeho usporiadania v predchádzajúcom
bode poslanci bez pripomienok schválili usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020.
UZNESENIE č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky o bce za rok 2020
B/berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
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2020
C/schvaľuje Záverečný účet obce Jánovce za rok 2020 s výrokom: celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad
D/schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
- 10 914,30 Eur povinný prídel do Rezervného fondu
- 221 837,95 Eur po zohľadnení finančných operácií do Fondu rozvoja obce
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef David,
8
Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021. Informovala ich, že v pláne sú dve kontroly, ktoré sa zrealizujú
v ZŠ Jánovce. Poslanci návrh plánu KČ schválili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2021.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

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

8

0
0

13. Zmluva o zriadení vecného bremena
Starosta obce predniesol poslancom, že z dôvodu zriadenia elektrických prípojok v
plánovanej bytovej výstavbe v Čenčiciach za kostolom, je potrebné s majiteľom pozemkov
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Oboznámil ich, že vecné bremeno sa bude
týkať obecných parciel KN-C č. 620/14, 711/3 a 712/1. Poslanci s uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena súhlasili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
A/ bezodplatné zriadenie vecného bremena „in personam“ na parcelách:KN-C č.:
- 620/14 o výmere 6897 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Machalovce
- 711/3 o výmere 4676 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Machalovce
- 712/1 o výmere 4582 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Machalovce, v prospech
oprávneného z vecného bremena – Ing. Egona Holländera, Zurich – Švajčiarsko, ktoré spočíva
v povinnosti povinného z vecného bremena - Obce Jánovce:
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- strpieť zriadenie a uloženie elektrických prípojok na zaťaženej nehnuteľnosti,
- strpieť užívanie, údržbu, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrických prípojok,
- strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd
dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného bremena a ním poverených
osôb za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcie
elektrických prípojok spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti
- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k elektrickým prípojkám, ktoré môže poškodiť
alebo ohroziť ich technický stav alebo ich prevádzku.
B/Poveruje starostu obce uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8

0
0

Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
- k 30. 06. 2021 končí obci projekt MOPS. Obec sa zapojí do novej pripravovanej výzvy.
- výmena zástaviek –oslovené firmy na stavebné práce – búranie starých a príprava podkladu
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 25.06.2021

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

Jozef Baran
Overovatelia zápisnice Miroslav Drozdy
a uznesení

