OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 3. zasadnutia (riadne) Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 28. júna 2019
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: -Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Program rokovania podľa pozvánky (č. 3/OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2018
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2018+rozpočtové opatrenie
7. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
9. Oprava uznesenia č. 27/2019 zo dňa 26.04.2019
10. Príprava VZN o určení výšky príspevku v školskom zariadení
11. Schválenie Štatútu Základnej školy Jánovce
12. Podpísanie kultúrnej zmluvy medzi Obcou Jánovce a Demokratickým zväzom
Slovákov a Čechov – Filialka BIHOR - Rumunsko
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. reg. KN-C č. 66/4, k. ú. Machalovce
14. Žiadosť Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad o finančný
príspevok
15. Oboznámenie s Dohodami o vykonaní práce finančného manažéra a projektového
manažéra v rámci projektu „Vodovod Jánovce – Čenčice“
16. Diskusia
17. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Zástupca starostu 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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupca starostu obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Ján Jurčík, Stanislav Slavkovský
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,

6

Miroslav Drozdy

1

3. 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, Vladimír Berčo, ,Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,

6

Miroslav Drozdy

1

4. Správa o plnení uznesení
Zástupca starostu obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 26.04.2019 pričom
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky
a správu o plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 28/2019.
UZNESENIE č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva
z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 26.04.2019.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 28/2019 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
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6. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2018
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
Martina Slebodníková predniesla poslancom správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky za rok 2018. Informovala ich o tom, že podľa názoru audítora účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Jánovce k 31.12.2018 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
Hlavná kontrolórka obce Ing. Eva Bajtošová predniesla poslancom odborné stanovisko HK
k návrhu záverečného účtu za rok 2018. Informovala ich o tom, že návrh záverečného účtu za
rok 2018 bol vypracovaný v zmysle platných právnych predpisov a vnútornými nariadeniami
obce. Návrh ZÚ bol zverejnený na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred jeho
schválením. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s rozpočtovým hospodárením obce,
jeho analýzou a s plnením jednotlivých príjmov a výdavkov. Celkové hospodárenie obce za
rok 2018 bol prebytok v sume 125 462,09 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 2018+rozpočtové opatrenie
Po oboznámení rozpočtového hospodárenia a návrhom jeho usporiadania hlavnou
kontrolórkou Ing. Evou Bajtošovou v predchádzajúcom bode poslanci bez pripomienok
schválili usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.
- Martina Slebodníková predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením v súlade s ods. 2 , § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a to písm. c) – povolené prekročenie
a viazanie výdavkov v celkovej sume 137 227,00 Eur a písm. d) – povolené prekročenie
a viazanie príjmových finančných operácii v celkovej sume 137 227,00 Eur. Poslanci zmenu
rozpočtu schválili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
1. berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
2. schvaľuje:
- Záverečný účet obce Jánovce za rok 2018 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad
- usporiadanie výsledku hospodárenia takto: 125 462,09 Eur po zohľadnení finančných
operácii do fondu rozvoja obce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 29/2019 bolo schválené.

7
0
0
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UZNESENIE č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
v súlade s ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto:
- rozpočtové opatrenie písm. c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume
137 227,00 Eur
- rozpočtové opatrenie písm. d) – povolené prekročenie a viazanie finančných operácii –
v sume 137 227,00 Eur.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 30/2019 bolo schválené.
7. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s vykonanými
kontrolami, ktoré sa týkali pokladničných dokladov a dodávateľských faktúr za rok 2018 a pri
ktorých neboli zistené nedostatky. Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky o vykonaných
kontrolách na vedomie.
UZNESENIE č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky
z vykonaných kontrol
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 31/2019 bolo schválené.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2019, kde navrhla plánovanú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami so zameraním na hotovostné
a bezhotovostné operácie v rozpočtovej organizácii Základná škola Jánovce. Poslanci návrh
plánu jednohlasne schválili bez pripomienok
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UZNESENIE č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2019.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 32/2019 bolo schválené.
9. Oprava uznesenia č. 27/2019 zo dňa 26.04.2019
Martina Slebodníková informovala poslancov, že v uznesení č. 27/2019 zo dňa 26.4.2019
bolo v časti písm. b) nesprávne uvedené členstvo poslanca Vladimíra Berča, ktorý bol
delegovaný do Rady školy v Materskej škole. V uznesení má byť správne uvedené členstvo
poslanca Jána Jurčíka. Poslanci s opravou uznesenia súhlasili.
UZNESENIE č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje zmenu uznesenia č. 27/2019 v časti b) a to
tak, že pôvodné znenie „berie na vedomie členstvo poslancov Jozefa Barana a Bc. Vladimíra
Berča“ sa mení na nové znenie: „berie na vedomie členstvo poslancov Jozefa Barana
a Jána Jurčíka“. Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 27/2019 vo zvyšnej časti nedotknutej
touto opravou zostáva nezmenené v platnosti.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 33/2019 bolo schválené.
10. Príprava VZN o určení výšky príspevku v školskom zariadení
Zástupca starostu predniesol poslancom požiadavku vedúcej školskej jedálne na určenie
výšky príspevku v školskej jedálni. Informoval ich, že školská jedáleň nakupuje potraviny
v 1. finančnom pásme, ktoré pre zvýšenie cien potravín už nepostačuje. Navrhol poslancom,
aby sa do návrhu pripravovaného VZN určilo 3. finančné pásmo. Ďalšou požiadavkou
vedúcej školskej jedálne je, aby sa do VZN zakomponoval jednorázový príspevok (záloha) vo
výške 20,- Eur na úhradu neodhlásenej stravy a príspevok na réžijné náklady v sume 2,Eur/mesiac. Poslanci zobrali informácie na vedomie a odporučili zástupcovi starostu
pripraviť návrh VZN podľa požiadaviek vedúcej školskej jedálne. K uvedenému bodu nebolo
prijaté uznesenie.
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11. Schválenie Štatútu Základnej školy Jánovce
Zástupca starostu Jozef Baran informoval poslancov o predložení štatútu Základnej školy
Jánovce na schválenie. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov, že nie je potrebné, aby
štatút školy schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Poslanci zobrali informácie o predloženom
štatúte ZŠ na vedomie. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie.
12. Podpísanie kultúrnej zmluvy medzi Obcou Jánovce a Demokratickým zväzom
Slovákov a Čechov – Bilialka BIHOR - Rumunsko
Jozef Baran, zástupca starostu oboznámil poslancov s predloženou kultúrnou zmluvou na
kultúrnu spoluprácu s organizáciou Demokratický zväz Slovákov a Čechov - Rumunsko.
Jedná sa o spoluprácu pri kultúrnych a gastronomických podujatiach medzi Slovákmi z obce
Jánovce a Slovákmi žijúcimi v Rumunsku, pri ktorých bude počas pobytu zabezpečená
doprava, ubytovanie a strava. Poslanci súhlasili s podpísaním tejto kultúrnej zmluvy
UZNESENIE č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce súhlasí s podpísaním Kultúrnej zmluvy s organizáciou
DZSČR, Bihor – Rumunsko.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 34/2019 bolo schválené.

7
0
0

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. reg. KN-C č. 66/4, k. ú. Machalovce
Zástupca starostu predniesol poslancom žiadosť p. Jozefa Kovaľa a Blanky Kovaľovej
o odkúpenie pozemku KN-C č. 66/4, k. ú. Machalovce o výmere 350 m2, druh pozemku
ostatná plocha, nakoľko sa o uvedenú parcelu dlhé roky na vlastné náklady starajú a za ktorú
v minulých rokoch platili aj daň z nehnuteľnosti. Informoval ich, že uvedená parcela bola
z územného plánu vyňatá, takže je pre obec nepotrebná. Hlavná kontrolórka oboznámila
poslancov, že ak pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou vo vlastníctve žiadateľov, je možné odsúhlasiť predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Poslanci s predajom pozemku súhlasili bez
pripomienok.
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UZNESENIE č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/ konštatuje, že parcela KN-C č. 66/4, uvedená na LV 1, obec Jánovce, k. ú. Machalovce,
druh pozemku ostatné plochy je svojím umiestnením a využitím zastavaná stavbou vo
vlastníctve žiadateľov Jozefa Kovaľa a Blanky Kovaľovej, bytom Jánovce – Machalovce .č
61, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou
B/ schvaľuje predaj zhora vymedzeného majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí a to predaj parcely KN-C č. 66/4 o výmere 350 m2, druh
pozemku ostatné plochy kupujúcim Jozef Kovaľ a Blanka Kovaľová, bytom Jánovce –
Machalovce č. 61 za nasledujúcich podmienok:
- kúpna cena 5,00 €/m2
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 35/2019 bolo schválené.
14. Žiadosť Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad o finančný
príspevok
Jozef Baran, zástupca starostu predniesol poslancom žiadosť Územnej organizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad o finančný príspevok vo výške 100,- Eur príp. aj
viac, na zhotovenie slávnostnej hasičskej zástavy, pri príležitosti 95 výročia vzniku svojho
predchodcu – Okresnej hasičskej jednoty Sp. Sobota. Touto zástavou by sa prezentovali na
verejnosti pri rôznych významných udalostiach. Podľa vypracovaného návrhu na prednej
strane zástavy budú umiestnené erby všetkých obcí a miest okresu Poprad a v strede oficiálny
znak DPO SR. Na zadnej strane bude umiestnená postava patróna hasičov sv. Florián a nápis
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. Zástupca starostu navrhol poslancom schváliť príspevok
vo výške 200,- Eur. Poslanci s navrhovanou výšku príspevku a s vyšitím erbu obce na zástave
súhlasili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jánovce
v sume 200,- Eur, žiadateľovi Územná organizácia DPO SR Poprad na zhotovenie
slávnostnej hasičskej zástavy.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 36/2019 bolo schválené.
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15. Oboznámenie s dohodami o vykonaní práce finančného manažéra a projektového
manažéra v rámci projektu „Vodovod Jánovce – Čenčice“
Zástupca starostu informoval poslancov, že v rámci projektu „Vodovod Jánovce – Čenčice“
boli uzatvorené dohody o vykonaní práce finančného manažéra a projektového manažéra.
Vynaložené finančné prostriedky na tieto DoVP budú uhradené z projektových finančných
zdrojov. Poslanci zobrali informácie o uzatvorených dohodách na vedomie.
UZNESENIE č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce uzatvorenie dohôd o vykonaní práce finančného
manažéra a projektového manažéra v rámci projektu „Vodovod Jánovce – Čenčice“.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

7

Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
7
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Stanislav Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 37/2019 bolo schválené.
Záver
Zástupca starostu obce Jozef Baran poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 28.06.2019

............................................................
Jozef Baran, zástupca starostu
Ján Jurčík
Overovatelia zápisnice Stanislav Slavkovský
a uznesení

