OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 24. júna 2022
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan Reiberger, Peter
Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Jozef David, Ján Jurčík, Stanislav Slavkovský
Program rokovania podľa pozvánky (č. 4/2022–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Prenájom Domu nádeje
7. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2021
- Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
- Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
8. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
9. Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
10. Návrh na určenie volebného obodu v obci Jánovce pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie –
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
12. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie – v súlade s § 11 ods. 3
písm. d) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
13. Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad – súčinnosť pri voľbe
nových prísediacich
14. Diskusia
15. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 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, Vladimír Berčo
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

6
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
0
0

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

6
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6

0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 06. 05. 2022 pričom
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa plnia. Poslanci nemali pripomienky a
správu o plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 15/2022.
UZNESENIE č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 3.
zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2022.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav DrozdyMilan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
6
0
0

5. Interpelácia poslancov
Marek Slebodník – VZN o používaní hudby v obci – preveriť na RÚVZ
6. Prenájom Domu nádeje
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť firmy BAREZIO s.r.o., Ľubotice o prenájom
priestorov v Dome nádeje. Informoval ich, že firma ponúka 2 spôsoby prenájmu. 1. spôsob je
prenájom priestorov s chladiacim zariadením, ktoré bude investíciou obce, kde navrhujú cenu
nájmu vo výške 200,- Eur/mesiac a 2. spôsob prenájmu je prenájom priestorov s chladiacím
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zariadením, ktoré bude investíciou nájomcu, kde navrhnutá cena nájmu je 100,- Eur/mesiac na
dobu 4 rokov. Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce upozornila poslancov, že najprv je
potrebné schváliť zámer prenájmu, ktorý je potrebné zverejniť na úradnej tabuli. Poslanci
zobrali žiadosť firmy Barezio s.r.o. na vedomie.
UZNESENIE č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o podanej žiadosti
prenájom priestorov Domu nádeje.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

na
6
6
0
0

7. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2021
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o tom, že podľa názoru
audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Jánovce
k 31. 12. 2021 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 2021. Informovala ich o tom, že návrh záverečného účtu za rok 2021 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 2021 bol prebytok v sume 113 230,44 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 2021
Po oboznámení rozpočtového hospodárenia a návrhom jeho usporiadania v predchádzajúcom
bode poslanci bez pripomienok schválili usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.
UZNESENIE č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky o bce za rok 2021
B/berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2021
C/schvaľuje Záverečný účet obce Jánovce za rok 2021 s výrokom: celoročné hospodárenie
sa schvaľuje bez výhrad
D/schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
- 113 230,44 Eur po zohľadnení finančných operácií do Fondu rozvoja obce
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

6
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
0
0

8. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so správou z vykonaných kontrol.
Informovala ich, že boli vykonané 2 kontroly, ktoré sa týkali overenia dodržiavania
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a majetkom obce Jánovce pri bezhotovostných operáciách a realizácii
finančných – pokladničných operácií. Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky na
vedomie.
UZNESENIE č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
z vykonanej kontroly.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
6
0
0

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
Hlavná kontrolórka, Ing. Eva Bajtošová predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2022. Informovala ich, že sú naplánované 2 kontroly, ktoré sa týkajú povinne
zverejňovaných informácií podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a pracovných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Poslanci
s predloženým návrhom plánu KČ súhlasili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
1. konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 09. 06. 2022, t. j. po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
2. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jánovce na 2. polrok
2022 podľa predloženého návrhu,
3. poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol podľa schváleného plánu
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
6
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
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Zdržal sa hlasovania:

0

10. Návrh na určenie volebného obvodu v obci Jánovce pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026
Starosta obce informoval poslancov, že pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie 2022-2026 sa zriaďuje 1. volebný obvod. Poslanci bez pripomienok so
schválením 1 volebného obvodu súhlasili.
UZNESENIE č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- volebný obvod v počte 1 pre voľby do samosprávy obcí v roku 2022.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
6
0
0

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie – v
súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Starosta obce predniesol poslancom návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce
Jánovce na celé nasledujúce funkčné obdobie r. 2022-2026. Poslancom podal návrh na
schválenie plného rozsahu, t.j. 1. Poslanci s návrhom starostu súhlasili.
UZNESENIE č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení určuje výkon funkcie starostu Obce Jánovce v novom volebnom období
2022-2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
6
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
12. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie – v súlade s § 11 ods. 3
písm. d) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie počtu poslancov Obce Jánovce na nové
volebné obdobie r. 2022-2026. Informoval ich, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení sa počet poslancov určuje v závislosti od počtu obyvateľov. Keďže
naša obec má viac ako 1500 obyvateľov počet poslancov podľa citovaného ustanovenia môže
byť 7 až 9. Poslancom navrhol schváliť počet 9. Poslanci s návrhom súhlasili.
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UZNESENIE č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje počet 9 poslancov Obce Jánovce v novom volebnom
období 2022-2026.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
6
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
13. Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad – súčinnosť pri voľbe
nových prísediacich
Starosta obce informoval poslancov, že Obci Jánovce bolo z okresného súdu doručené
dožiadanie k zabezpečeniu prísediacich trestných senátov, nakoľko doterajším zvoleným
prísediacim končí funkčné obdobie. Poslancov vyzval k navrhnutiu kandidátov. Hlavná
kontrolórka obce informovala OZ, že obec nie je povinná navrhovať kandidátov. Poslanci
zobrali informácie o voľbe prísediacich na vedomie.
UZNESENIE č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informácie o voľbe prísediacich
trestných senátov Okresného súdu Poprad.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

6
6

0
0

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 24. 06. 2022
............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Jozef Baran
Overovatelia zápisnice Vladimír Berčo
a uznesení
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