OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 05. novembra 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. 9/2018–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemky parc. č. KN-C
498/5, 498/12, rodinný dom súp.č. 208, k.ú. Jánovce
7. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa časť parcely KN-C
116/1, k.ú. Machalovce
8. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – časť parcely KN-C č.
1741/1, k.ú. Jánovce
9. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – časti parcely KN-E č.
606, KN-C 606/4 a 1741/1, k.ú. Jánovce
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-E č. 119/2, k. ú. Machalovce
11. Zmluva o zriadení vecného bremena
12. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
13. Rôzne
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 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: Peter Slavkovský, Jozef Kacvinský
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

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

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
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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:
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4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 12.10.2018 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 53/2018.
UZNESENIE č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 8.
zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2018.
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. 53/2018 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Miroslav Drozdy – dohliadať na znečisťovanie obce pracovníkmi MOPS
Marek Slebodník – zvýšiť frekvenciu vývozu plastov
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6. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemky parc. č. KNC 498/5, 498/12, rodinný dom súp.č. 208, k.ú. Jánovce
Starosta obce informoval poslancov, že na poslednom zasadnutí OZ bol schválený zámer
predaja pozemkov a rod. domu súp. č. 208. Zámer predať majetok z dôvodov hodných
osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní od jeho
schválenia. Keďže do zasadnutia OZ neboli doručené žiadne pripomienky, vyzval poslancov,
aby hlasovali o predaji majetku. Zároveň poslancom predniesol, že do kúpnej ceny
nehnuteľnosti budú zarátané aj náklady na znalecký posudok a vyhotovenie geometrického
plánu. Poslanci predaj majetku schválili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ Konštatuje, že zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol
najmenej 15 dní pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje predaj majetku 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:
 rodinný dom s.č. 208 na parcele KN-C 498/5, k.ú. Jánovce, zapísaný na LV 1 vo
vlastníctve obce Jánovce vrátane príslušenstva a
 novovytvorené parcely KN-C 498/5 o výmere 127 m2 a KN-C 498/12 o výmere 376
m2, druh pozemkov trvalý trávnatý porast, 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 Jánovce
kupujúcemu: Jozef Slovík, nar. 28.12.1947, 059 13 Jánovce č. 208
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 186/82018 znalca Ing. Róbert
Kromka, ev. č. 914480 vo výške 35 300 €
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku vrátane nákladov za
vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plán znáša kupujúci.
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. 54/2018 bolo schválené.
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7. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa časť parcely KN-C
116/1, k.ú. Machalovce
Starosta obce oboznámil poslancov so schváleným zámerom predaja majetku z dôvodov
hodných osobitného zreteľa kupujúcimi J. Petrík a manž. Anna, ktorý bol na úradnej tabuli
obce zverejnený najmenej po dobu 15 dní od jeho schválenia. Informoval ich, že kúpna cena
bola schválená vo výške 5,- Eur/m2. Poslanci navrhovali, aby sa ku kúpnej cene takisto
započítali náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. Predaj majetku poslanci
jednohlasne odsúhlasili.
UZNESENIE č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ Konštatuje, že zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol
najmenej 15 dní pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje predaj majetku obce 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 vytvorenej
geometrickým plánom č. 31/18 geodetom Eva Schurger – JOCHMANN, IČO
11946318, zapísanej na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Machalovce
kupujúcim: Petrík Jozef, r. Petrík nar. 24.07.1941 a Anna Petriková r. Podolinská,
nar. 26.02.1946 bytom Machalovce 68, 059 13 Jánovce.
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená vo výške 5,- €/m2
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku vrátane nákladov za
vyhotovenie geometrického plán znášajú kupujúci.
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. 55/2018 bolo schválené.
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8. Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – časť parcely KN-C č.
1741/1, k.ú. Jánovce
Starosta obce informoval poslancov, že aj tento predaj majetku z dôvodov hodných
osobitného zreteľa bol splnený zverejnením na úradnej tabuli obci po dobu najmenej 15 od
jeho schválenia. Kupujúcimi sú Lucia Jackuliaková a Marek Slebodník s manž. Katarínou.
Oboznámil ich, že kupujúci na svoje náklady dali vyhotoviť geometrický plán č. 50124781-
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50/18, ktorého zhotoviteľom je Martina Jarošová. Na základe vyhotoveného GP bola
odčlenená parc. KN-C č. 1741/6 o výmere 117 m2, ktorá bude predmetom schválenia predaja
majetku obce. Poslanci bez pripomienok odpredaj majetku schválili.
UZNESENIE č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ Konštatuje, že zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol
najmenej 15 dní pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
 novovytvorená parcela KN-C 1741/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o
výmere 117 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 50/18 geodetom Martina
Jarošová, IČO 50124781, zapísaná na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú.
Jánovce
kupujúcim:
 Lucia Jackuliaková, r. Jackuliaková, nar. 13.05.1975 , bytom Jánovce č. 193
v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ½
 Marek Slebodník, r. Slebodník, nar. 05.11.1974 a Katarína Slebodníková, r.
Slebodníková, nar. 30.01.1981, bytom Jánovce č. 190 v rozsahu spoluvlastníckeho
podielu ½.
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená vo výške 3,50 €/m2,
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Marek Slebodník
UZNESENIE č. 56/2018 bolo schválené.
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9.Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – časti parcely KN-E č.
606, KN-C 606/4 a 1741/1, k.ú. Jánovce
Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie predaja pozemkov, ktoré sa
prejednávali na poslednom zasadnutí OZ dňa 12.10.2018 ako zámer predaja z dôvodov
hodných osobitného zreteľa. Informoval ich, že zámer predaja z dôvodov hodných osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní od jeho schválenia. Jedná
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sa o pozemky KN-E č. 606, 606/4 a 1741/1 v k.ú. Jánovce, od ktorých boli odčlenené
novovytvorené parcely na základe vyhotoveného GP č. 45/18. Kupujúcimi uvedených
pozemkov budú Magdaléna Bednárová, Miroslav Drozdy s manž. Reginou a Silvester
Kacvinský. Keďže sa na uvedených pozemkoch nachádzajú inžinierske siete, predaj
pozemkov sa uskutoční aj s vecným bremenom. Poslanci predaj pozemkov jednohlasne
schválili.
UZNESENIE č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ Konštatuje, že zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol
najmenej 15 dní pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje predaj majetku 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 podľa geometrického plánu č. 45/18 geodeta Eva Schurger – JOCHMANN,
IČO 11946318:
a) novovytvorená parcela KN-C 606/16 (diel 6) vo výmere 46 m2 vytvorená z parcely
KN-E 606, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV 294 vo vlastníctve
obce Jánovce, k.ú. Jánovce
kupujúcej Magdaléne Bednárovej, r. Bartkovej, nar. 08.09.1964, bytom Jánovce č.
174
b) novovytvorené parcely
 KN-C 606/15 (diel 5) vo výmere 81 m2 vytvorená z parcely KN-E 606, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV 294 vo vlastníctve obce Jánovce,
k.ú. Jánovce,
 KN-C 606/17 (diel 17) vo výmere 70 m2 vytvorená z parcely KN-E 606, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV 294 vo vlastníctve obce Jánovce,
k.ú. Jánovce,
 KN-C 606/14 (diel 4) vo výmere 53 m2 vytvorená z parcely KN-E 606, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV 294 vo vlastníctve obce Jánovce,
k.ú. Jánovce,
 KN-C 606/13 (diel 10) vo výmere 3 m2 vytvorená z parcely KN-C 606/4, druh
pozemku ostatná plocha, zapísaná na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú.
Jánovce
kupujúcim Miroslav Drozdy, r. Drozdy, nar. 02.09.1964 a Regina Drozdyová, r.
Dávidová, nar. 18.06.1967, bytom 059 13 Jánovce č. 175
c) novovytvorené parcely
 KN-C č. 606/10 (diel 2) vo výmere 65 m2 vytvorená z parcely KN-E 606, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV 294 vo vlastníctve obce Jánovce
k.ú. Jánovce,
 KN-C č. 606/11 (diel 9) vo výmere 5 m2 vytvorená z parcely KN-C 606/4, druh
pozemku ostatná plocha, zapísaná na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú.
Jánovce,
 a novovytvorený diel 13 vo výmere 74 m2 pričlenený k parcele KN-C 48/1
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vytvorený z parcely KN-C 1741/1, druh pozemku zastavaná plocha, zapísanej na
LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Jánovce
kupujúcemu Silvester Kacvinský, r. Kacvinský, nar. 03.11.1992, bytom Jánovce č.
206.
Podmienky predaja:




kúpna cena je stanovená vo výške 3,50 €/m2,
náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci
pre kupujúceho Silvestra Kacvinského, r. Kacvinského, nar. 03.11.1982, bytom
Jánovce č. 206, uzavretie zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena na
dobu neurčitú v prospech obce Jánovce na zaťažených pozemkoch v katastrálnom
území Jánovce parcely KN-C 606/10 (diel č. 2) a KN-C 48/1 (diel č.13) v rozsahu
povinností podľa ods. C/ tohto uznesenia.

C/ Schvaľuje uzavretie zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena na dobu
neurčitú v prospech obce Jánovce na zaťažených pozemkoch v katastrálnom území
Jánovce parcela KN-C 606/10 (diel č. 2) a KN-C 48/1 (diel č. 13) vo vlastníctve
Kacvinský Silvester, r. Kacvinský, nar. 03.11. 1982, bytom Jánovce č. 206. Vecné
bremeno spočíva v povinnosti:
 strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach existenciu a užívanie vodnej stavby verejnej kanalizácie,
 strpieť na zaťažených pozemkoch 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 vodnej stavby, vrátane údržby ochranného
pásma,
 rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, rešpektovať
ustanovenia § 20, § 27 a ďalšie súvisiace ustanovenia citovaného zákona,
 zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodnej stavbe a konania, ktoré
môže poškodiť alebo ohroziť technický stav vodnej stavby alebo jej prevádzku.
Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu celej výmery zaťažených parciel.
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. 57/2018 bolo schválené.
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10.Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-E č. 119/2, k. ú. Machalovce
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku KN-E č. 119/2, k.ú.
Machalovce. Žiadateľom o odkúpenie uvedenej parcely je Peter Kuchár s manž. Slávkou.
Informoval ich, že po odrátaní parciel na budúcu miestnu komunikáciu výmera pozemku je
289 m2, ktorá bude predmetom predaja. Keďže sa jedná o usporiadanie vlastníckych vzťahov
za účelom vytvorenia prístupu k pozemkom, navrhol poslancom schváliť zámer predaja
z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zároveň navrhol poslancom odsúhlasiť kúpnu cenu
pozemkov v rozmedzí od 5,00 – 12,00 Eur/m2. Poslanec Jozef Baran navrhol, aby sa
odsúhlasila suma 5,00 Eur/m2, nakoľko sa takáto cena schválila na minulom zasadnutí
predchádzajúcim žiadateľom. Poslanci bez pripomienok schválili zámer predaja z dôvodov
hodných osobitného zreteľa a kúpnu sumu 5,00 Eur/m2.
UZNESENIE č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ Konštatuje, že usporiadanie vzájomných vlastníckych vzťahov za účelom vytvorenia
prístupu k pozemkom 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 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-E č. 119/2, druh pozemku orná pôda, vo výmere 289 m2 zapísanej
na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú. Machalovce kupujúcim Peter Kuchár
a Slávka Kuchárová r. Slavkovská, Machalovce 71, 059 13 Jánovce.
Podmienky predaja:
 kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m2,
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
C/ 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:
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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. 58/2018 bolo schválené.
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11. Zmluva o zriadení vecného bremena
Starosta obce informoval poslancov, že v r. 2017 bola s p. Mizákom a jeho manž. uzatvorená
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. P. Mizák požiadal obec
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. Predmetom vecného bremena je
povinnosť obce trpieť umiestnenie podzemného potrubia na odvod odpadovej vody
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a dažďovej vody z ČOV a trpieť vstup, prechod a prejazd oprávneného na pri údržbe
a opravách. Poslanci s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena súhlasili.
UZNESENIE č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A) Schvaľuje zriadenie vecného bremena ako vecného práva na parcele KN-C č. 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
parcely KN-C 561, druh pozemku orná pôda o výmere 1831 m2 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 účelom kontroly, údržby, opráv
a rekonštrukcie potrubia na týchto pozemkoch.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne v rozsahu podľa situácie – porealizačného
zamerania č. 159/18, vyhotoveného Kasprišinom Mariánom – ZEKA Zememeračská
kancelária Poprad, IČO: 14281601.
B) Poveruje starostu obce uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.
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. 59/2018 bolo schválené.
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12. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s vykonanými
kontrolami. Cieľom kontrol bolo posúdiť zákonnosť VZN a interných smerníc po zmene
zákona o obecnom zriadení od 1.4.2018. Kontroly boli vykonané na základe Plánu kontrolnej
činnosti HK. Opis zistených nedostatkov a návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu
zistených nedostatkov na odstránenie príčin ich vzniku sú uvedené v správe č. 3 a 4
z finančnej kontroly na mieste. Poslanci zobrali správu HK na vedomie.
UZNESENIE č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
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:
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Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 60/2018 bolo schválené.

0

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 05.11.2018

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Jozef Kacvinský
Overovatelia zápisnice Peter Slavkovský
a uznesení

