OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 3. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 07. júna
2017 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján
Petrus, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: - Neprítomní: Vladimír Berčo, Peter Slavkovský
Program rokovania podľa pozvánky (č. 3/2017–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Zefektívnenie nakladania
s komunálnym odpadom a sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Jánovce“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Miestne občianske poriadkové
služby“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania
8. Diskusia
9. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta 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.

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, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník

7
0
0
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Jozef Baran, Marek Slebodník
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

7
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 28.04.2017 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 12/2017.
UZNESENIE č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 2.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.04.2017.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:

7
7
0
0

UZNESENIE č. 12/2017 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Neboli interpelácie zo strany poslancov.
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Zefektívnenie nakladania s
komunálnym odpadom a sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Jánovce“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania
Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej výzve zameranej na nakladanie
s komunálnym odpadom a sanáciu nezákonne umiestneného odpadu. V rámci tejto výzvy je
potrebné odsúhlasiť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie
povinného spolufinancovania min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Keďže je potrebné vyčísliť sumu oprávnených výdavkov na základe vypracovanej projektovej
dokumentácie, starosta obce navrhol tento bod presunúť na najbližšie zasadnutie OZ, ktoré sa
bude konať 30.06.2017.
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UZNESENIE č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí:
- s presunom bodu Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Zefektívnenie
nakladania s komunálnym odpadom a sanácia lokalít s nezákonne umiestneným
odpadom v obci Jánovce“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania na najbližie
zasadnutie OZ dňa 30. 06. 2017.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík,
7
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 13/2017 bolo schválené.
7.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: „Miestne občianske
poriadkové služby“ + zabezpečenie povinného spolufinancovania
Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej výzve zameranej na podporu komplexného
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. V
rámci tejto výzvy je potrebné odsúhlasiť predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie povinného spolufinancovania min. 5 % z celkových oprávnených
výdavkov. Projekt by sa mal realizovať 36 mesiacov. Starosta predniesol poslancom, že
spolupráca s predchádzajúcou Rómskou občianskou hliadkou v našej obci, ktorá bola
realizovaná tiež cez projekt bola na dobrej úrovni, mala určité pozitíva a preto by chcel, aby
sa v nej pokračovalo. Poslanci nemali pripomienky a s predložením žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a povinným spolufinancovaním vo výške 5 % súhlasili.
UZNESENIE č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí:
a) s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
- názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Jánovce“
- kód výzvy: OPLZ-P05-2017-1
- celková výška výdavkov projektu: max do 200 000,- Eur
b) so zabezpečením povinného spolufinancovania, t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov na základe vypracovaného projektu
c) so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

7
Jozef Baran, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 14/2017 bolo schválené.
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Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 07.06.2017

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Jozef Baran
Overovatelia zápisnice Marek Slebodník
a uznesení

