OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 5. zasadnutia (riadne) Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 05. septembra
2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: -Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slebodník, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Hosť: Ing. Emília Hudzíková
Neprítomní:
Program rokovania podľa pozvánky (č. 5/OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Schválenie VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2011 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Jánovce
7. Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územno-plánovacej dokumentácie obce
Jánovce
8. Odsúhlasenie opravy miestnych komunikácií
9. Informácia – autobusové zastávky Jánovce
10. Diskusia
11. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Zástupca starostu 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
Zástupca starostu obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník

8

Miroslav Drozdy

1
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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:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník

8

Miroslav Drozdy

1

4. Správa o plnení uznesení
Zástupca starostu obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 15.08.2019 pričom
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení
uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 40/2019.
UZNESENIE č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva
z 4. zasadnutia (mimoriadne) OZ konaného dňa 15.08.2019.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Miroslav Drozdy
1
UZNESENIE č. 40/2019 bolo schválené.
5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
6. Schválenie VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2011 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Jánovce
Jozef Baran, zástupca starostu oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 4/2019, ktorým sa
mení VZN č. 6/2011 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou. Informoval ich
o zmenách, ktoré sa týkajú doplatku obce za stravu pre dôchodcov, ktorá sa upravuje zo sumy
0,37 € na sumu 0,87 € a stanovila sa výška poplatku za donášku stravy pre občanov do
dovŕšenia veku 70 rokov v sume 0,50 €/donáška/osoba. Poplatok za donášku stravy sa netýka
občanov, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Poslanci s návrhom VZN súhlasili.
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UZNESENIE č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce
Jánovce č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2011 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Jánovce.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Miroslav Drozdy
1
UZNESENIE č. 41/2019 bolo schválené.
7. Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územno-plánovacej dokumentácie obce
Jánovce
Zástupca starostu informoval poslancov, že p. Ing. Hudzíkovou bol vypracovaný a navrhnutý
postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územno-plánovacej dokumentácie obce Jánovce
a je potrebné dohodnúť sa na konkrétnych podmienkach. Zároveň poprosil p. Ing. Hudzíkovú,
aby poslancov oboznámila s vypracovaným postupom. Ing. Emília Hudzíkova predniesla
poslancom, že vypracovaný postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územno-plánovacej
dokumentácie obce Jánovce ustanovuje podrobnosti o uplatňovaní podnetov na zmeny
územnoplánovacej dokumentácie obce fyzickými a právnickými osobami a inými orgánmi
štátnej správy. Informovala ich, že v uvedenom postupe sú navrhnuté podmienky pri
doručovaní podnetov, čo musia podnety minimálne obsahovať, kedy budú podnety
vyhodnotené a spracované, či sa materiál bude predkladať najprv obecnej rade a potom na
zasadnutie OZ alebo len na zasadnutie OZ, vyrozumenie navrhovateľov o schválení alebo
neschválení podnetu a podieľaní sa alebo nepodieľaní na úhrade nákladov na obstaraní zmien
a doplnkov, uzavretie dohôd o záväzkoch a obstaranie zmeny výberom obstarávateľa
a spracovateľa. Poslanci sa dohodli, že sa do postupu obstarávania zmien a doplnkov
zapracujú tieto podmienky:
- podnet musí byť doručený v písomnom vyhotovení a musí minimálne obsahovať: návrh,
odôvodnenie návrhu, grafické vymedzenie, zoznam návrhom dotknutých pozemkov
s uvedením vlastníckych vzťahov, v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom dotknutých
pozemkov, súhlas vlastníka s podaním návrhu
- materiál bude predložený obecnej rade a na základe jej odporúčania bude pripravený
definitívny materiál pre zasadnutie OZ
- materiál spracovaný na základe podnetov doručených do 30.06. predchádzajúceho
kalendárneho roka bude predkladaný na zasadnutie OZ 1x ročne, spravidla na novembrovom
zasadnutí
- obec vyrozumie navrhovateľov o schválení/neschválení podnetu do zmien a doplnkov
a o podieľaní/nepodieľaní sa na úhrade nákladov na obstaraní ZaD a vyzve ich k uzavretiu
dohôd o tomto záväzku do 2 týždňov od rozhodnutia OZ
- obec začne s obstaraním zmeny, t. j. s výberom obstarávateľa a spracovateľa po uzavretí
dohôd s navrhovateľmi
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Poslanci požiadali p. Ing. Hudzíkovú, aby pripravila Postup obstarávania zmien a doplnkov
podľa navrhnutých podmienok na schválenie. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie.
8. Odsúhlasenie opravy miestnych komunikácií
Zástupca starostu obce predniesol poslancom návrh na opravu výtlkov miestnych komunikácii
v obci. Opravy by sa uskutočnili v miestnej časti Machalovce pri č. d. 55, 65 a 94. Informoval
ich, že obec uskutoční výber dodávateľa na základe 3 cenových ponúk. Poslanci opravu
miestnych komunikácii schválili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje opravu miestnych komunikácii v obci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Miroslav Drozdy
UZNESENIE č. 42/2019 bolo schválené.

8

1

9. Informácia – autobusové zastávky Jánovce
Jozef Baran, zástupca starostu informoval poslancov o pripravovanom návrhu rekonštrukcie
autobusových zástaviek. Pôvodné by sa zbúrali, urobil by sa betónový podklad alebo
zámková dlažba. Nové autobusové zastávky by boli presklené (systém antivandal), jedna
vnútorná strana zastávky by slúžila na vylepovanie plagátov a cestovných poriadkov.
Poslanci zobrali informáciu o autobusových zastávkach na vedomie.
UZNESENIE č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie informáciu o plánovanej rekonštrukcii
autobusových zástaviek.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
8
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Miroslav Drozdy
1
UZNESENIE č. 43/2019 bolo schválené.
Rôzne
Zástupca starostu informoval poslancov o tom, že:
- zmluva pre projekt „ Zberný dvor – Jánovce“ bude podpísaná novým starostom, nakoľko
Slovenská agentúra ŽP mala pochybnosti o podpísaní zmlúv zástupcom starostu
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- je plánovaná výzva na cesty a chodníky, do ktorej by sa obec zapojila a dala by sa opraviť
cesta s rigolom v časti za kostolom
- Správa Povodia príde prečistiť rigoly pri rómskej osade aj v časti za kostolom
- pri pozemku na ktorom sa plánuje stavba Zberného dvora je časť pozemku, na ktorej by
obec chcela vybudovať detské ihrisko pre miestne deti v obývanej časti
Záver
Zástupca starostu obce Jozef Baran poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 05.09.2019

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

