OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 26. apríla 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
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Marek Slebodník
Program rokovania podľa pozvánky (č. 4/2018–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Źiadosť p. Jozefa Petríka o odpredaj pozemku v k.ú. Machalovce
7. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2017
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečeného účtu za rok 2017
- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
9. Správa č. 1 o finančnej kontrole na mieste
10. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt: „Zberný dvorJánovce“
11. Súborné stanovisko ku konceptu územného plánu obce Jánovce
12. Diskusia
13. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 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, Ján Jurčík
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský

8
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Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

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:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy,Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

8

0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 12.03.2018 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 17/2018.
UZNESENIE č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 3.
mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.03.2018.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 17/2018 bolo schválené.

8
8

0
0

5. Interpelácia poslancov
Jozef Baran – nie je dobre naladený rozhlas, osloviť firmu BARTEK ROZHLASY, aby prišli
doladiť funkčnosť rozhlasu
6. Žiadosť p. Jozef Petríka o odpredaj pozemku v k.ú. Machalovce
Starosta predniesol poslancom žiadosť p. Jozefa Petríka o odpredaj pozemkov v k. ú.
Machalovce. Jedná sa o parcely KN-C č. 116/1 a KN-E č. 119/2. Navrhol, aby sa tento bod
rokovania presunul na ďalšie rokovanie OZ, nakoľko je najprv potrebné spracovať
geometrický plán. Poslanci s presunom bodu súhlasili.
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UZNESENIE č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce presúva.:
- prerokovanie žiadosti p. Jozefa Petríka o odpredaj pozemku v k.ú. Machalovce
zasadnutie OZ po spracovaní geometrického plánu
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 18/2018 bolo schválené.

na
8
8

0
0

7. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2017
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017
- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu za rok 2017. Odborné stanovisko spracovala na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2017, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce po dobu 15 dní pred jeho schválením. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a vnútornými zásadami obce
č. 3/2011. Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že výsledkom celkového
hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok vo výške 108 988,42 Eur, ktorý bude prevedený
do fondu rozvoja obce a použitý na plánované investície v obci. Odporučila OZ uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2017 bez výhrad.
UZNESENIE č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2017
b) schvaľuje Záverečný účet obce Jánovce za rok 2017 s výrokom: celoročné hospodárenie
sa schvaľuje bez výhrad
c) schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto: 108 988,42 Eur po zohľadnení
finančných operácii do fondu rozvoja obce
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
8
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 19/2018 bolo schválené.
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8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Martina Slebodníková predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2018 v súlade s ods. 2, § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to rozpočtové
opatrenie písm. b) – povolené prekročenie a viazanie príjmov v celkovej sume 33 238,- Eur,
c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej sume 200 330,- Eur a rozpočtové
opatrenie písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii v celkovej sume
167 092,- Eur. Poslanci so zmenou rozpočtu súhlasili.
UZNESENIE č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b, c, d zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové
PRÍJMY SPOLU

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
VÝDAVKY SPOLU

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Rozpočet na
rok 2018 v
€
1 134 855
1 050 057
331 400

1.zmena
rozpočtu na rok
2018 v €
33 238
0
167 092

2 516 312
Rozpočet na
rok 2018 v
€
1 119 518
1 381 457
15 337

200 330
1.zmena
rozpočtu na rok
2018 v €
43 497
156 833
0

2 516 312

200 330

Rozpočet
po
1.
Zmene rozpočtu na
rok 2018 v €
1 168 093
1 050 057
498 492
2 716 672
Rozpočet
po
1.
Zmene rozpočtu na
rok 2018 v €
1 163 015
1 538 290
15 337
2 716 642

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 20/2018 bolo schválené.
9. Správa č. 1 o finančnej kontrole na mieste
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanou finančnou
kontrolou. Predmetom kontroly bola kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Jánovce so
zameraním na pokladničné operácie za obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017. Vykonanou
kontrolou neboli zistené nedostatky
Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole na vedomie.

8

0
0
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UZNESENIE č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky č. 1 o finančnej kontrole na mieste
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 21/2018 bolo schválené.

8
8

0
0

10. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt „Zberný dvor –
Jánovce“
Starosta obce oboznámil poslancov, že v súlade s pripravovanou žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok pre projekt „Zberný dvor – Jánovce“ je potrebné odsúhlasiť predloženie
žiadosti o NFP, výšku celkových výdavkov na projekt v sume 402 153,03 a výšku
maximálneho celkového spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov v sume
20 107,60 Eur (5 %). Poslanci bez pripomienok žiadosť o poskytnutie o NFP pre projekt
„Zberný dvor – Jánovce“ odsúhlasili.
UZNESENIE č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje predloženie žiadosti o NFP a jeho
spolufinancovanie
- názov projektu: „Zberný dvor – Jánove“
- výška celkových výdavkov na projekt: 402 152,03 Eur
- výške celkových oprávnených výdavkov na projekt: 402 153,03 Eur
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov 5%: 20 107,60 Eur
- kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: IPKZP-PO1-SC111-2017-33
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. 22/2018 bolo schválené.
11. Súborné stanovisko ku konceptu územného plánu obce Jánovce
Starosta obce informoval poslancov, že bolo vypracované súborné stanovisko ku konceptu
územného plánu obce Jánovce, ktoré bolo spracované na základe výsledkov jeho
prerokovania. Poslanci zobrali informáciu o vypracovaní súborného stanoviska na vedomie.
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UZNESENIE č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- súborné stanovisko ku konceptu územného plánu obce Jánovce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter
Slavkovský
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 23/2018 bolo schválené.

8
8

0
0

Rôzne
1. Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti p. Jána Slobodníka o odkúpenie
pozemku v k.ú. Jánovce. Jedná sa o odkúpenie parcely č. 573/9 o výmere 97 m2, ktorej
vlastníkom je Obec. Ako dôvod odkúpenia pozemku p. Slobodník uvádza vyrovnanie
pozemku, nakoľko je veľmi frekventované zaťaženie autami a tým sa mu posúva orná pôda
na jeho nehnuteľnosti. Keďže na uvedenej parcele č. 573/9 je do budúcnosti plánovaná cesta,
starosta navrhol poslancom počkať na stanovisko pri riešení územného plánu.
2.Starosta obce informoval poslancov o podaní oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomerov za kalendárny rok 2017.

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 26.04.2018

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Vladimír Berčo
Overovatelia zápisnice Ján Jurčík
a uznesení

