OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 12. októbra 2018
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. 8/2018–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – okál č. 208
7. Prejednanie žiadostí o odkúpenie pozemkov jednotlivými žiadateľmi
8. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Jánovce
9. Schválenie Komunitného plánu obce Jánovce na roky 2018-2024
10. Predloženie žiadosti o NFP „MOPS Jánovce“+zabezpečenie spolufinancovania
11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
12. Zmluva o zriadení vecného bremena
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 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, Miroslav Drozdy
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

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

9

0
0
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3. Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

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

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9

0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 03.08.2018 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 41/2018.
UZNESENIE č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 7.
zasadnutia (mimoriadne) OZ konaného dňa 03.08.2018.
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:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 41/2018 bolo schválené.

9
9
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5. Interpelácia poslancov
Jozef Dávid – opraviť pletivo na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ
6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – okál č. 208
Starosta obce oboznámil poslancov, že na okál č. 208 bol vypracovaný znalecký posudok č.
186/2018 znalcom Ing. Róbertom Kromkom. Celková ohodnotená suma nehnuteľnosti je vo
výške 35 300,- Eur. Starosta informoval poslancov o predloženej žiadosti na odkúpenie okálu
doterajším nájomcom. Keďže nájomca tento okál užíva nepretržite od roku 1992, starosta
oboznámil poslancov, že predaj okálu je prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a vyzval ich,
aby o tom hlasovali. Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude zverejnený na
webovej stránke obce po dobu 15 dní. Poslanci odsúhlasili, že predaj okálu sa uskutoční na
najbližšom zasadnutí OZ.
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UZNESENIE č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ schvaľuje
- že rodinný dom s.č. 208 na pozemku parc. č. KN-C 498/5 k.ú. Jánovce, zapísaný na LV 1
vo vlastníctve obce Jánovce vrátane príslušenstva a
- pozemky parc. č. KN-C 498/5 a 498/12 k.ú. Jánovce vytvorené geometrickým plánom č.
51/18 geodetom Eva Schurger-JOCHMANN, IČO 11946318 z parciel KN-E 558/1 a 558/2
zapísané na LV 294 vo vlastníctve obce
sú prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce Jánovce.
B/ konštatuje
- že predaj majetku vymedzeného v bode A/ nájomcovi Jozefovi Slovíkovi, ktorý dané
nehnuteľnosti užíva nepretržite od roku 1992 je v podmienkach obce Jánovce prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
C/ schvaľuje
- zámer predať rodinný dom č. 208 na pozemku parc. č. KN-C 498/5, k.ú. Jánovce, zapísaný
na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce vrátane príslušenstva a
- pozemky parc. č. KN-C 498/5 a 498/12, druh pozemku trvalý trávnatý porast, k.ú. Jánovce
vytvorené geometrickým plánom č. 51/18 geodetom Eva Schurger-JOCHMANN, IČO
119463318 z parciel KN-E 558/1 a 558/2 zapísané na LV 294 vo vlastníctve obce Jánovce
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Jozefovi Slovíkovi
- podmienky predaja: kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 186/2018 znalca Ing.
Róberta Kromku, ev. č. 914480 vo výške 35 300,- Eur, náklady spojené s predajom zhora
uvedeného majetku znáša kupujúci
D/ rozhodlo,
- že predaj zhora vymedzeného majetku obce Jánovce sa uskutoční na najbližšom rokovaní
obecného zastupiteľstva po zabezpečení zverejnenia zámeru predať tento majetok z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
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. 42/2018 bolo schválené.
7. Prejednanie žiadostí o odkúpenie pozemkov jednotlivými žiadateľmi
1. Lucia Jackuliaková, Jánovce 193, Marek Slebodník a Katarína Slebodníková, Jánovce 190
- starosta predniesol poslancom žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, časti pozemku KN-C
1741/1, druh zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Jánovce o výmere cca 109 m2. Nehnuteľnosť
je momentálne využívaná ako ulička medzi pozemkami a sú na nej uložené inžinierske siete
žiadateľov. Starosta informoval poslancov, že z tohto dôvodu je potrebné odsúhlasiť predaj
nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí. Zámer predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený po
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dobru 15 dní na webovej stránke obce. Poslanci odsúhlasili kúpnu cenu vo výške 3,50
Eur/m2. Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ, kde bude predložený
aj geometrický plán, ktorý zabezpečia kupujúci.
UZNESENIE č. 43/2018
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/
Schvaľuje, že
 časť parcely KN-C 1741/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na
LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce v rozsahu cca 109 m2 (susediacich
s parcelou KN-C 23/3) je prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce
Jánovce.
B/
Konštatuje, že predaj časti pozemku podľa bodu A/, na ktorom sú uložené
inžinierske siete kupujúcich ako aj usporiadanie vzájomných vlastníckych vzťahov je v
podmienkach obce Jánovce prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/
Schvaľuje zámer predať z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
 časť parcely KN-C č. 1741/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná
na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce v rozsahu cca 109 m2
(susediacich s parcelou KN-C 23/3) kupujúcim:
Jackuliaková Lucia r. Jackuliaková, 059 13, Jánovce, č. 193 v rozsahu spoluvlastníckeho
podielu ½ a
Slebodník Marek r. Slebodník a Katarína Slebodníková r. Slebodníková, 059 13, Jánovce, č.
190 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ½ .
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená vo výške 3,50 €/m2,
 kupujúci zabezpečia spracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely,
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
D/
Rozhodlo, že predaj zhora vymedzeného majetku obce Jánovce sa uskutoční na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva po zabezpečení zverejnenia zámeru predať
tento majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa a predložení geometrického plánu.
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:
Marek Slebodník
UZNESENIE č. 43/2018 bolo schválené.

8

0
1

2. Žiadatelia o odkúpenie pozemkov: Magdaléna Bednárová, Jánovce č. 174, Miroslav
Drozdy a Regina Drozdyová, Jánovce č. 175, Silvester Kacvinský, Jánovce č. 206
Starosta obce oboznámil poslancov s predloženými žiadosťami uvedených žiadateľov
o odkúpenie obecných pozemkov, ktoré sú zapísané na LV č. 1 a 294, k. ú. Jánovce. Podľa
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predloženého geometrického plánu vypracovaného Ing. Evou Schurgerovou diely č. 4
o výmere 53 m2, č. 5 o výmere č. 81 m2, č. 10 o výmere 3 m2 a č. 17 o výmere 70 m2 odkúpi
p. Miroslav Drozdy s manž. Reginou Drozdyovou. Medzi jednotlivými dielami sa nachádza
parcela KN-C 606/3, ktorá je vo vlastníctve menovaných. Z dôvodu usporiadania
vlastníckych vzťahov obec odkúpi časť z tejto parcely. P. Bednárová požiadala o odkúpenie
časti parcely KN-E č. 606 o výmere 42 m2, ktorá po odkúpení bude slúžiť ako prístupová
komunikácia k jej pozemku. P. Kacvinský požiadal o odkúpenie dielov č. 2 o výmere 65 m2,
č. 9 o výmere 5m2 a č. 13 o výmere 74 m2. Medzi jednotlivými dielami pozemkov sa
nachádzajú parcely vo vlastníctve p. Kacvinského. Z dôvodu usporiadania vlastníckych
vzťahov obec odkúpi od menovaného časť parcely o výmere 39 m2 k parcele KN-C 1741/1,
ktorá slúži ako prístupová komunikácia. Poslanci k jednotlivým žiadostiam o odkúpenie
nemali pripomienky a navrhli kúpnu cenu pre kupujúcich vo výške 3,50 Eur/m2, ktorá sa
zároveň použije aj v prípade odkúpenia pozemkov obcou od jednotlivých vlastníkov. Starosta
predniesol poslancom, že keďže sa jedná o predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného
zreteľa, zámer predaja bude zverejnený po dobu 15 dní na webovej stránke obce. Predaj
nehnuteľností sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ.
UZNESENIE č. 44/2018
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ Konštatuje, že usporiadanie vzájomných vlastníckych vzťahov k pozemkom podľa
geometrického plánu č. 45/18 geodeta Eva Schurger – JOCHMANN, IČO 11946318 je v
podmienkach obce Jánovce prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje zámer predať podľa vyššie uvedeného geometrického plánu z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
Kupujúcej Bednárová Magdaléna r. Bartková, 059 13 Jánovce č. 174:
 novovytvorenú parcelu KN-C č. 606/16 (diel 6) vo výmere 46 m2 vytvorenú
z parcely KN-E 606, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísanej na LV 294 vo
vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce.
Kupujúcemu Drozdy Miroslav a Regina Drozdyová, r. Dávidová, 059 13 Jánovce č. 175:

 novovytvorenú parcelu KN-C č. 606/15 (diel 5) vo výmere 81 m2 vytvorenú
z parcely KN-E 606, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísanej na LV 294 vo
vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce,
 novovytvorenú parcelu KN-C č.606/17 (diel 17) vo výmere 70 m2 vytvorenú
z parcely KN-E 606, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísanej na LV 294 vo
vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce,
 novovytvorenú parcelu KN-C č. 606/14 (diel 4) vo výmere 53 m2 vytvorenú
z parcely KN-E 606, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísanej na LV 294 vo
vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce,
 novovytvorenú parcelu KN-C č. 606/13 (diel 10) vo výmere 3 m2 vytvorenú
z parcely KN-C 606/4, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 1 vo
vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce.
Kupujúcemu Kacvinský Silvester r. Kacvinský, 059 13 Jánovce č. 206:
 novovytvorenú parcelu KN-C č. 606/10 (diel 2) vo výmere 65 m2 vytvorenú
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z parcely KN-E 606, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísanej na LV 294 vo
vlastníctve obce Jánovce k.ú. Jánovce,
 novovytvorenú parcelu KN-C č. 606/11 (diel 9) vo výmere 5 m2 vytvorenú z parcely
KN-C 606/4, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 1 vo vlastníctve obce
Jánovce, k.ú. Jánovce,
 novovytvorený diel 13 vo výmere 74 m2 k parcele KN-C 48/1 vytvorený z parcely
KN-C 1741/1, druh pozemku zastavaná plocha, zapísanej na LV 1 vo vlastníctve
obce Jánovce, k.ú. Jánovce.
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená vo výške 3,50 €/m2,
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
D/
Rozhodlo, že predaj zhora vymedzeného majetku obce Jánovce sa uskutoční na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva po zabezpečení zverejnenia zámeru predať
tento majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
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. 44/2018 bolo schválené.
UZNESENIE č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje z dôvodu usporiadania vzájomných
vlastníckych vzťahov podľa geometrického plánu č. 45/18 geodeta Eva Schurger –
JOCHMANN, IČO 11946318 odkúpenie nehnuteľností:
 novovytvorený diel 14 vo výmere 39 m2 k parcele KN-C 1741/1 vytvorený z parcely
KN-C 48/1, druh pozemku zastavaná plocha, obec Jánovce, k.ú. Jánovce, zapísanej
na LV 15 vo vlastníctve Kacvinský Silvester, 059 13 Jánovce, č. 206,
 novovytvorený diel 7 vo výmere 30 m2 k parcele KN-C 606/4 vytvorený z parcely
KN-C 606/3, druh pozemku ostatná plocha, obec Jánovce, k.ú. Jánovce, zapísanej
na LV 286 vo vlastníctve Drozdy Miroslav a Regina Drozdyová, r. Dávidová, 059 13
Jánovce č. 175.
Podmienky odkúpenia:
 kúpna cena je stanovená vo výške 3,50 €/m2,
 náklady spojené s odkúpením zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
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. 45/2018 bolo schválené.
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2. Žiadateľ Jozef Petrík, Jánovce č. 68
Starosta obce predniesol poslancom, že v rámci podanej žiadosti o odkúpenie pozemkov p.
Jozefa Petríka, ktorá sa už prejednávala na zasadnutiach OZ, bol vypracovaný geometrický
plán p. Ing. Evou Schurger. P. Petrík požiadal o odkúpenie parcely KN-C 116/1 a KN-E
119/2, k. ú. Machalovce. Starosta informoval poslancov, že z dôvodu usporiadania
vlastníckych vzťahov za účelom vytvorenia prístupu k pozemkom je potrebné, aby obec
odkúpila parcely vo vlastníctve p. Petríka a p. Jasenčáka a tieto nehnuteľnosti dala zapracovať
do územného plánu. Poslanci k žiadosti p. Petríka o odkúpenie pozemkov nemali
pripomienky a navrhli kúpnu cenu vo výške5,- Eur/m2, ktorá sa zároveň použije aj pri
odkúpení pozemkov od jednotlivých vlastníkov obcou. Starosta oboznámil poslancov, že
predaj nehnuteľností je prípad hodný osobitného zreteľa a zámer predaja bude zverejnený po
dobu 15 dní na webovej stránke obce. Predaj nehnuteľností sa uskutoční na najbližšom
zasadnutí OZ.
UZNESENIE č. 46/2018
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/
Konštatuje, že usporiadanie vzájomných vlastníckych vzťahov za účelom vytvorenia
prístupu k pozemkom podľa geometrického plánu č. 31/18 geodeta Eva Schurger –
JOCHMANN, IČO 11946318 je v podmienkach obce Jánovce prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
B/
Schvaľuje zámer predať podľa vyššie uvedeného geometrického plánu z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 časť parcely KN-C č. 116/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere 341 m2 zapísanej
na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Machalovce kupujúcim Petrik Jozef a
Anna Petriková r. Podolinská, Machalovce 68, 059 13 Jánovce.
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m2,
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
D/
Rozhodlo, že predaj zhora vymedzeného majetku obce Jánovce sa uskutoční na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva po zabezpečení zverejnenia zámeru predať
tento majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
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. 46/2018 bolo schválené.
UZNESENIE č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje
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vlastníckych vzťahov za účelom vytvorenia prístupu k pozemkom podľa geometrického
plánu č. 31/18 geodeta Eva Schurger – JOCHMANN, IČO 11946318 odkúpenie
nehnuteľností:
novovytvorenú parcelu KN-C 113/3 vo výmere 26 m2, vytvorenú z parcely KN-C
113/2, druh pozemku záhrada, Obec Jánovce, k.ú. Machalovce zapísanej na LV 263
vo vlastníctve Petrik Jozef a Anna Petriková r. Podolinská, Machalovce 68, 059 13
Jánovce,
 novovytvorenú parcelu KN-C 108/7 vo výmere 21 m2, vytvorenú z parcely KN-C
108/1, druh pozemku záhrada, Obec Jánovce, k.ú. Machalovce zapísanej na LV 136
vo vlastníctve Ján Jasenčák, Šrobárová 2610/6, Poprad a Jana Jasenčáková r.
Čudejková, Rázusová 2675/9, Poprad
Podmienky odkúpenia:
 kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m2,
 náklady spojené s odkúpením zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
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. 47/2018 bolo schválené.
8. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Jánovce
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho
referenda v obci Jánovce. VZN stanovuje podrobnosti organizácie miestneho referenda v obci
Jánovce vyhláseného podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení. Poslanci VZN schválili
bez pripomienok.
UZNESENIE č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- VZN obce Jánovce č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci
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. 48/2018 bolo schválené.
9. Schválenie Komunitného plánu obce Jánovce na roky 2018 - 2024
Starosta obce informoval poslancov o vypracovanom Komunitnom pláne obce Jánovce na
roky 2018 – 2024, ktorý nadväzuje na Plán rozvoja obce z roku 2014. Komunitný plán je

9
9

0
0

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

výsledkom dôslednej analýzy aktuálneho demografického stavu obce, rozsiahleho sociálneho
dialógu s obyvateľmim, starostlivého vyhodnocovania ich potrieb a úprimnej snahy
manažmentu obce do budúcna nastaviť a zabezpečiť dôveryhodné a dôstojné sociálne
zázemie pre občanov obce. Poslanci k vypracovanému Komunitnému plánu nemali
pripomienky.
UZNESENIE č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- Komunitný plán obce Jánovce na roky 2018-2024
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. 49/2018 bolo schválené.
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10. Predloženie žiadosti o NFP „MOPS Jánovce“ + zabezpečenie spolufinancovania
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci projektu MOPS obce Jánovce bola vyhlásená
nová výzva, ktorá má výhodnejšie podmienky refundácie nákladov na pracovníkov MOPS.
Z toho dôvodu je potrebné schváliť predloženie novej žiadosti o NFP a spolufinancovanie
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, ako aj zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených nákladov z rozpočtu obce. Poslanci podanie žiadosti o NFP
a spolufinancovanie projektu „MOPS Jánovce“ odsúhlasili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí:
a) s predložením žiadosti o NFP:
- názov projektu: „MOPS Jánovce“,
- kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
b) so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
c) so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
d) ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
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. 50/2018 bolo schválené.
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11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
M. Slebodníková predniesla poslancom návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. M.
Slebodníková informovala poslancov, že rozpočet sa týka hlavne ZŠ, ktorá je od 1.9.2018
právny subjekt a z toho dôvodu je im potrebné presunúť časť schváleného rozpočtu na
obdobie september až december 2018.
UZNESENIE č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- 2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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. 51/2018 bolo schválené.
12.Zmluva o zriadení vecného bremena
Starosta obce oboznámil poslancov s predloženou žiadosťou p. Žoldáka o uzatvorenie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu „ČOV pre rodinný
dom“. Vecné bremeno sa zriadi na obecnom pozemku, parcela KN-C č. 711/2. Poslanci
s uzatvorením zmluvy súhlasili.
UZNESENIE č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí:
- s uzatvorením Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku
registra KN-C č. 711/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4675 m2, zapísanom na LV č.
1, katastrálne územie Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad, v prospech oprávnených – p.
Žoldáka Františka, ktorý je investorom stavby „Čistiareň odpadových vôd pre rodinný dom
Jánovce-Čenčice č. 260“, strpieť existenciu odtokového potrubia, jeho ochranných
a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu tohto zariadenia.
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
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UZNESENIE č. 52/2018 bolo schválené.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 12.10.2018

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Vladimír Berčo
Overovatelia zápisnice Miroslav Drozdy
a uznesení

