OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 2. zasadnutia (riadne) Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 26. apríla
2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: -Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Hostia: Ing. Emília Hudzíková, Ing. arch. Mária Kollárová
Neprítomní: Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský
Program rokovania podľa pozvánky (č. 2/OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Zásady aktualizácie Územného plánu obce Jánovce
7. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Jánovce na roky 2016-2020
8. Oprava uznesení č. 54/2018 a č. 59/2018 zo dňa 05.11.2018
9. Cenová ponuka – virtuálna prehliadka vybraných priestorov v obci Jánovce
10. Odvoz a likvidácia kalov z ČOV – cenová ponuka
11. Zmluva odborného lesného hospodára obce Jánovce
12. Zberný dvor v obci Jánovce - informácia
13. ČOV – kanalizácia – informácia o výške nákladov
14. Komunálny odpad – informácia o výške nákladov
15. Voda Rómska osada – výdajný automat
16. Materská škola – zriadenie detašovaného pracoviska
17. Delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Jánovce
18. Zriadenie stavebnej komisie (samostatný referent stavebného poriadku+3 členovia)
19. Diskusia
20. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Zástupca starostu obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7
poslancov a že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupca starostu obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Jozef Dávid, Miroslav Drozdy
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
0
0

3. 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:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník

7
0
0

4. Správa o plnení uznesení
Zástupca starostu obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 31.01.2019 pričom
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky
a správu o plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 14/2019.
UZNESENIE č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva
z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 31.01.2019.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 14/2019 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
6. Zásady aktualizácie Územného plánu obce Jánovce
Jozef Baran informoval poslancov, že neprešla dlhá doba od schválenia územného plánu a na
obec už boli podané 4 žiadosti k jeho zmene. Na základe tejto skutočnosti boli oslovené
spracovateľky územného plánu p. Ing. Emília Hudzíková a p. Ing. arch. Mária Kollárová,
ktoré sa zároveň dostavili aj na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby podali informácie
o tom, ako postupovať pri zmene územného plánu. Ing. Emília Hudzíková predniesla

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

poslancom zhrnutie obstarania územného plánu až po jeho schválenie a vyhlásenie VZN obce
Jánovce č. 2/2018, ktoré je účinné od 1.1.2019. Odporučila poslancom prijať jasné pravidlá
napr. formou zásad alebo smernice, kde by si obec upravila podmienky a postupy pre
aktualizáciu svojho územného plánu. Smernica by mala minimálne obsahovať obsah, rozsah
žiadosti na zmenu ÚP, spôsob posudzovania podaných žiadostí napr. komisionálne, interne
alebo externe, interval posudzovania napr. priebežne alebo 1 x za 2 roky, interval
predkladania žiadostí, obstarávania zmien, určenie rozhodovacieho práva a úhradu nákladov
za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie či bude hradená žiadateľom úplne alebo len
čiastočne. Poslanci na základe týchto informácii oslovili p. Ing. Hudzíkovú s vypracovaním
smernice aktualizácie Územného plánu obce Jánovce. Ing. arch. Mária Kollárova podala
poslancom informácie o tom, že prerokováva sa každá zmena ÚP ale nie čiastkovo, keďže je
to dvojnásobná sada výkresov, preto odporúča stanoviť v smernici zaoberať sa podnetmi
polročne alebo ročne a pri riešení zmien ÚP musia byt prizvaní aj spracovatelia územného
plánu. Poslanci zobrali informácie o aktualizácii územného plánu na vedomie.
UZNESENIE č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) berie na vedomie informácie o spracovaní zásad aktualizácie Územného plánu obce
Jánovce
b) súhlasí s uzatvorením zmluvy s p. Ing. Emíliou Hudzíkovou na vypracovanie smernice
o aktualizácii Územného plánu obce Jánovce
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 15/2019 bolo schválené.
7. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Jánovce na roky 2016-2020
Jozef Baran, zástupca starostu informoval poslancov o tom, že obec mala povinnosť
vypracovať Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020. Program odpadového
hospodárstva sa posudzoval Okresným úradom Poprad, odb. starostlivosti o životné
prostredie. Okresný úrad konštatoval, že predložený POH je vypracovaný v súlade
s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou POH Prešovského kraja na roky
2016-2020 a je pre obec záväzný. Poslanci schválili POH obce Jánovce na roky 2016-2020
bez pripomienok.
UZNESENIE č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce
Jánovce na roky 2016-2020.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 16/2019 bolo schválené.

0
0

8. Oprava uznesení č. 54/2018 a č. 59/2018 zo dňa 05.11.2018
M. Slebodníková, pracovníčka OcÚ informovala poslancov o tom, že obci boli Okresným
úradom, katastrálnym odborom Poprad, doručené 2 rozhodnutia o prerušení návrhov na vklad,
na základe ktorých je potrebné opraviť uznesenia OZ č. 54/2018 a 59/2018 zo dňa
05.11.2018. Oboznámila ich, že uznesenie č. 54/2018 sa týkalo predaja okálu súp. č. 208,
v ktorom je potrebné opraviť druh pozemkov z trvalého trávnatého porastu na druh pozemkov
zastavané plochy a nádvoria a uznesenie č. 59/2018 sa týkalo schválenia zriadenia vecného
bremena ako vecného práva na parcele KN-C č. 711/1, ktoré spočívalo v práve oprávnených
z vecného bremena L. Mizáka a maž. Aleny, ako vlastníkov parcely KN-C 561, k.ú.
Machalovce. Uznesenie č. 59/2018 musí byť zmenené z dôvodu, že pre vydanie kolaudačného
rozhodnutia bolo urobené porealizačné zameranie rodinného domu a parcela KN-C 561 bola
rozdelená na parcely KN-C 561/1 a KN-C 561/2. Poslanci s opravami uznesení súhlasili bez
pripomienok.
UZNESENIE č. 17/2019
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
schvaľuje zmenu uznesenia č. 54/2018, v časti písm. B/, druhá odrážka a to tak, že
identifikácia predávaných parciel sa mení z pôvodného znenia „novovytvorené parcely KNC 498/5 o výmere 127 m2 a KN-C 498/12 o výmere 376 m2, druh pozemkov trvalý trávnatý
porast“ na nové znenie: „novovytvorené parcely KN-C 498/5 o výmere 127m2 a KN-C
498/12 o výmere 376 m2, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria“.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 54/2018 vo zvyšnej časti nedotknutej touto opravou
zostáva nezmenené v platnosti.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 17/2019 bolo schválené.
UZNESENIE č. 18/2019
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
schvaľuje zmenu uznesenia č. 59/2018, v časti písm. A/, prvá veta takto: Schvaľuje
zriadenie vecného bremena ako vecného práva na parcele KN-C 711/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4675 m2, zapísanej na LV č. 1, k.ú. Machalovce, obec
Jánovce, okres Poprad, ktoré spočíva v práve oprávnených z vecného bremena – Ladislava
Mizáka a PhDr. Aleny Mizákovej, ako vlastníkov parciel KN-C 561/1, druh pozemku orná
pôda o výmere 1742 m2, KN-C 561/2, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 84 m2
a rodinného domu súp. č. 303 uložiť na zaťaženom pozemku potrubie na odvod odpadovej
vody a dažďovej vody z čističky odpadových vôd a v práve oprávnených vstupu, prechodu
a prejazdu pešo aj motorovými vozidlami a inou technikou na pozemok KN-C 711/1 za
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účelom kontroly, údržby, opráv a rekonštrukcie potrubia na týchto pozemkoch.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 59/2018 vo zvyšnej časti nedotknutej touto opravou
zostáva nezmenené v platnosti.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 18/2019 bolo schválené.

7
0
0

9. Cenová ponuka – virtuálna prehliadka vybraných priestorov v obci Jánovce
Jozef Baran, zástupca starostu informoval poslancov, že obci bola predložená ponuka na
virtuálnu prehliadku vybraných priestorov s umiestnením v Google maps. Jedná sa o 3D
nafotenie priestorov a to obecného úradu, domu smútku, kostola v Jánovciach, kostola
v Čenčiciach, kultúrneho domu a materskej školy, základnej školy a multifunkčného ihriska.
Cena za nasnímanie priestorov, vytvorenie virtuálnych priehliadok, umiestnenie na Google
s možnosťou pridania prehliadky na vlastnú web stránku je v sume 960,- Eur. Poslanci
nesúhlasili s nafotením jednotlivých priestorov a ich umiestnením na Google maps.
UZNESENIE č. 19/2019
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce nesúhlasí s virtuálnou prehliadkou obce Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 19/2019 bolo schválené.

7
7
0
0

10. Odvoz a likvidácia kalov z ČOV – cenová ponuka
Zástupca starostu informoval poslancov, že firma Ekoservis, ktorá nám spravuje ČOV
predložila obci cenovú ponuku na vývoz a likvidáciu kalov. Keďže firma doteraz nevlastnila
fekálne vozidlo, likvidáciu kalov vykonával p. Danko z Popradu. Cenová ponuka firmy
Ekoservis za vyťahovanie kalu je v sume 151,20 Eur s DPH. V uvedenej cene je zahrnutý
časový výkon vozidla vrátane činnosti obsluhy, kilometrový výkon vozidla, poplatok za m3
likvidovaného kalu a vystavenie protokolu o množstve, odvoze a likvidácii kalu. Poslanci bez
pripomienok vzali informácie o cenovej ponuke firmy Ekoservis na vedomie.
UZNESENIE č. 20/2019
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o odvoze a likvidácii
kalov z ČOV.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
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Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 20/2019 bolo schválené.

7
0
0

11. Zmluva odborného lesného hospodára obce Jánovce
Jozef Baran, zástupca starostu oboznámil poslancov s tým, že k 31. 12. 2018 bola ukončená
zmluva s odborným lesným hospodárom p. Škorvánkom, ktorý bol zároveň oslovený aj na
ďalšiu spoluprácu, ale z osobných dôvodov ju odmietol. Z toho dôvodu bol oslovený p. Krak,
ktorý s činnosťou odborného lesného hospodára súhlasil. Zmluva bude uzatvorená od 01. 06.
2019. Poslanci súhlasili s činnosťou odb. lesného hospodára p. Krakom bez pripomienok.
UZNESENIE č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje činnosť odborného lesného hospodára p.
Kraka s účinnosťou od 01.06.2019.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 21/2019 bolo schválené.
12. Zberný dvor v obci Jánovce – informácia
Jozef Baran informoval poslancov, že stroje sú vysúťažené, žiadosť o nenávratný finančný
príspevok je podaná a je momentálne v stave schvaľovania. Po schválení žiadosti o NFP obec
vyhlási verejnú súťaž na realizáciu Zberného dvora. Poslanci bez pripomienok zobrali
informácie o Zbernom dvore na vedomie.
UZNESENIE č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informácie o Zbernom dvore v obci
Jánovce.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 22/2019 bolo schválené.
13. ČOV – kanalizácia – informácia o výške nákladov
Zástupca starostu Jozef Baran predniesol poslancom informácie o výške nákladov na ČOV.
Informoval ich, že za rok 2018 boli náklady na ČOV vo výške 21 736,- Eur. Je potrebné
prehodnotiť návrh na platenie stočného. Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka informovala

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

poslancov, že obec tým porušuje zákon, ak nevyberá poplatky za stočné. Poslanci mali
pripomienky, ako sa bude uhrádzať stočné domácnosťami, ktoré sú napojené na studne alebo,
ktoré sa na kanalizáciu napojiť nemôžu. Navrhli urobiť prepočet ceny na m3 a platenie
stočného prejednať na najbližšom zasadnutí OZ.
UZNESENIE č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o výške nákladov na ČOV.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 23/2019 bolo schválené.
14. Komunálny odpad – informácia o výške nákladov
Jozef Baran informoval poslancov, že po prepočte nákladov na vývoz a zneškodnenie
odpadov za rok 2016 vychádzala suma na obyvateľa a rok 15,39 Eur, v roku 2017 - 15,47
Eur a v roku 2018 – 16,31 Eur. Obec má vo VZN schválený poplatok za TKO v sume 9,Eur/rok/obyvateľ. Navrhol poslancom prehodnotiť zvýšenie poplatku za TKO od budúceho
roku. Obec vypracuje VZN, v ktorom stanoví novú sumu poplatku za TKO. Poslanci zobrali
informáciu o výške nákladov na TKO na vedomie.
UZNESENIE č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o výške nákladov
komunálny odpad.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 24/2019 bolo schválené.

na
7
7
0
0

15. Voda Rómska osada – výdajný automat
Jozef Baran informoval poslancov, že obec má neuhradené faktúry za vodu v rómskej osade
vo výške cca 3 tis. Eur. Navrhol poslancom riešiť vymoženie nedoplatkov za vodu výdajným
automatom. Oboznámil ich, že sa jedná o odberný stojan s vodomerom, ktorý bude
zabudovaný v plechovej skrini, na ktorej bude umiestnený displej a čítacie zariadenie na
kartu. Obec si stanoví cenu za 1 m3 vody, karty sa budú dobíjať cez softvér, ktorý bude
nainštalovaný na počítači. Poslanci s obstaraním výdajného automatu súhlasili.
UZNESENIE č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje obstaranie výdajného automatu na vodu
v rómskej osade.
Prezentácia poslancov:
7
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Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 25/2019 bolo schválené.

7
0
0

16. Materská škola – zriadenie detašovaného pracoviska
Zástupca starostu predniesol poslancom, že od r. 2020 bude povinná školská dochádzka pre
všetky deti, ktoré dovŕšili 5 rokov. Obec musí zaobstarať priestory pre cca 50 detí
predškolského veku. Jozef Baran navrhol poslancom zriadiť detašované pracovisko MŠ
v priestoroch bývalého pohostinstva COOP Jednoty. Informoval ich, že sa uskutočnilo
rokovanie na prenájom priestorov s vedením COOP Jednoty, kde bola z ich strany navrhnutá
výška nájomného v sume 900,- Eur/mesiac bez energií. Obec má možnosť zapojiť sa do
projektu, z ktorého by bolo možné prenajaté priestory zrekonštruovať. Poslanci namietali, že
nájom je podľa nich vysoký, obec im budovu zhodnotí o nemalé peniaze a za 5 rokov
udržateľnosti projektu im obec zaplatí nájom cca 54 tis Eur. Podľa nich výhodnejším riešením
by bolo budovu odkúpiť alebo kúpiť pozemok a postaviť na ňom novú MŠ. Jozef Baran ich
informoval, že Coop Jednota nemá záujem budovu predať, iba dlhodobo prenajať.
UZNESENIE č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o zriadení detašovaného
pracoviska MŠ.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 26/2019 bolo schválené.
17. Delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Jánovce
Jozef Baran informoval poslancov o tom, že v Rade školy pri ZŠ Jánovce sú dvaja poslanci,
ktorí už majú ukončený mandát a z toho dôvodu je potrebné delegovať nových členov.
Oboznámil ich s tým, že členstvo v rade školy ostáva jemu a poslancovi Vladimírovi Berčovi.
Zástupca starostu oslovil poslancov Ing. Milana Reibergera a Jozefa Dávida, ktorí
s delegovaním do rady školy súhlasili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
a) odvoláva z členstva v rade ZŠ týchto poslancov: Jozef Kacvinský, Ján Petrus
b) berie na vedomie členstvo poslancov Jozefa Barana a Bc. Vladimíra Berča
c) deleguje nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Jánovce a to poslancov
Jozefa Dávida a Ing. Milana Reibergera.
Prezentácia poslancov:
7

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 27/2019 bolo schválené.

7
0
0

18. Zriadenie stavebnej komisie (samostatný referent stavebného poriadku+3 členovia)
Zástupca starostu Jozef Baran predniesol poslancom návrh na zriadenie stavebnej komisie za
účelom zmien územného plánu a riešenia čiernych stavieb. Navrhol, aby členom tejto komisie
bola aj pracovníčka stavebného úradu. Poslancov vyzval, aby do budúceho zasadnutia OZ
podali návrh na ostatných členov v tejto komisii. K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
Záver
Zástupca starostu obce Jozef Baran poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 26.04.2019

............................................................
Jozef Baran, zástupca starostu
Jozef Dávid
Overovatelia zápisnice Miroslav Drozdy
a uznesení

