OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 23. februára
2016 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:
JUDr. Katarína Hozzová Gibalová
Zamestnanci OÚ:
Martina Slebodníková, Mária Bielčiková
Neprítomní:
Program rokovania podľa pozvánky (č. 1/2016–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Schválenie zadania pre územný plán obce Jánovce
7. Žiadosť p. Jozefa Slovíka o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku a stavby)
8. Vodovod Jánovce – Čenčice
9. Žiadosť Obecného futbalového klubu Jánovce o poskytnutie dotácie
10. Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Jánovce o poskytnutie finančného
príspevku
11. Náklady ČOV 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 7 poslancov
a že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2.

Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, pričom starosta obce
predniesol návrh na doplnenie nového bodu „Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
a ustanovenie podmienok výkonu funkcie“. Následne obecné zastupiteľstvo schválilo
program zasadnutia zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Schválenie zadania pre územný plán obce Jánovce
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7. Žiadosť p. Jozefa Slovíka o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku a stavby)
8. Vodovod Jánovce – Čenčice
9. Žiadosť Obecného futbalového klubu Jánovce o poskytnutie dotácie
10. Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Jánovce o poskytnutie finančného
príspevku
11. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok výkonu funkcie
12. Náklady ČOV Jánovce
13. Diskusia
14. Záver
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

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

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
0
0

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

7
Jozef Baran, Jozef David, Miroslav Drozdy, 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 11.12.2015, pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 1/2016.
UZNESENIE č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva zo 6.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, 7 Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník

7
7
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 1/2016 bolo schválené.

0
0

5. Interpelácia poslancov
Ján Petrus – osloviť COOP Jednotu opraviť asfalt pred ich predajňou
Jozef Baran – ako platia za odpad COOP Jednota a Fresh? Pri konvách sú často priložené aj
vrecia. Osloviť Brantner Novu, aby vyvážala iba konvy.
Marek Slebodník – prístup na cestu za školou
Miroslav Drozdy – stĺp pri Jánovi Majerčákovi ml. sa nakláňa
6. Schválenie zadania pre územný plán obce Jánovce
Starosta obce konštatoval, že s cieľom zabezpečiť rozvoj obce sa pristúpilo k obstarávaniu
územného plánu obce, ktorým v súčasnosti obec nedisponuje. Postup pri obstarávaní
územnoplánovacej dokumentácie pozostáva z jasne stanovených procesných metód
a postupov upravených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
pričom obec už realizovala nasledovné:
a) Prípravné práce /zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ÚPD, sústredenie
územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie
možnosti ich použitia, určenie účelu a predmetu riešenia ÚPD, určenie hraníc riešeného
územia
b) Zabezpečenie spracovania Prieskumov a rozborov a Krajinnoekologického plánu
c) Zabezpečenie spracovania Zadania pre územný plán obce Jánovce a jeho prerokovanie s
dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami a obcami.
Ďalším krokom nevyhnutným pre zabezpečenie územného plánu obce je prerokovanie a
schválenie Zadania pre územný plán obce Jánovce a výsledkov (vyhodnotenie pripomienok
a stanovísk) z jeho prerokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami
a obcami obecným zastupiteľstvom v Jánovciam ako orgánom územného plánovania. Ďalší
postup pri obstarávaní územného plánu obce bude pozostávať z Výberu spracovateľa,
vypracovania Konceptu ÚPN a následne aj Návrhu ÚPN.
UZNESENIE č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) prerokovalo
- „Zadanie“ pre územný plán obce Jánovce, ktoré bolo obstarané obcou Jánovce ako
orgánom územného plánovania a spracované v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. na základe výsledkov
predchádzajúcich Prieskumov a rozborov,
- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania zadania pre ÚPN obce Jánovce
b) schvaľuje
- na základe § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zadanie pre ÚPN-O Jánovce
vypracované v 02/2016 (znenie po zapracovaní podmienok)
c) berie na vedomie
- stanovisko Okresného úradu Prešov, odb. výstavby a bytovej politiky č. PO-OVBP-

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

2016/11571/19168 zo dňa 15.02.2016
-vyhodnotenie pripomienok z prerokovania zadanie pre ÚPN-O Jánovce
d) schvaľuje
- záväzok obce Obce Jánovce, že v prípade poskytnutia dotácie na spracovanie ÚPN-O
Jánovce MDVaRR SR ukončí proces obstarávania a schvaľovania ÚPN-O Jánovce do troch
rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a obcou
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obce Jánovce – koncept riešenia
e) žiada
- starostu obce o doručenie žiadosti o poskytnutie štátnej dotácie na spracovanie ÚPN obce
Jánovce v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
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. 2/2016 bolo schválené.
7. Žiadosť p. Jozefa Slovíka o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku a stavby)
Starosta obce predniesol žiadosť p. Jozefa Slovíka o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku
a stavby). Jedná sa o parcelu č. KN-E 498/5 – zast. plochy a nádvoria, k. ú. Jánovce, na ktorej
je postavená stavba – okál súp. č. 208. P. Slovík je nájomníkom a má záujem odkúpiť okál aj
s pozemkom do svojho vlastníctva. K žiadosti priložil údaje o tom, koľko do stavby
investoval. Starosta oslovil hlavnú kontrolórku, aby podala informáciu, ako by mala obec
postupovať v zmysle zákona. Hl. kontrolórka predniesla, že buď sa vyhlási dražba, kde sa
môžu viacerí záujemcovia prihlásiť, alebo vzhľadom na to, že je to v dlhodobom prenájme
žiadateľa, je možné urobiť priamy predaj s osobitným zreteľom. Poslancov zaujímalo, čo
v takom prípade sa dá robiť, ak sa nehnuteľnosť odpredá žiadateľovi a on sa rozhodne po
určitom čase nehnuteľnosť predať. Hl. kontrolórka ich oboznámila s tým, že je možné do
zmluvy zakomponovať možnosť predkupného práva za cenu odpredanú obcou. Poslanci určili
starostovi urobiť znalecký posudok na nehnuteľnosti (okál p. Jurčíková, okál p. Slovík). Na
ďalšom postupe sa dohodnú na budúcom rokovaní.
UZNESENIE č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- poveruje starostu obce zabezpečiť znalecký posudok na nehnuteľnosti – okály súp. č. 207,
208.
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:
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Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 3/2016 bolo schválené.
8. Vodovod Jánovce – Čenčice
Starosta – oboznámil poslancov s prípravnými prácami investičnej akcie vodovod Jánovce –
Čenčice. Táto investícia by mala stáť cca 1 mil. EUR. Boli zaslané Zmluvy o budúcej zmluve
všetkým podielníkom v k. ú. Machalovce a Spišský Štvrtok. Územné rozhodnutie je vydané.
Ďalším krokom by malo byť vyhlásenie výberového konania na projektovú dokumentáciu
k stavebnému povoleniu. Samotná stavba sa bude realizovať v ďalších rokoch a bude
financovaná zo štátnych zdrojov.
UZNESENIE č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- poveruje starostu obce vyhlásením výberového konania na projektovú dokumentáciu
stavby k stavebnému povoleniu – 1. Územné konanie 2. Stavebné konanie 3. Verejné
obstarávanie
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. 4/2016 bolo schválené.

7
0
0

9. Žiadosť Obecného futbalového klubu Jánovce o poskytnutie dotácie
Starosta obce oboznámil prítomných, že OFK Jánovce doručil žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na r. 2016. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a uznesením č. 5/2016
schválilo dotáciu pre OFK do výšky schváleného rozpočtu na rok 2016 v príslušnom
programe, tj. 4000 eur.
UZNESENIE č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Jánovce podľa VZN č. 2/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Jánovce pre žiadateľa – OFK Jánovce vo výške 4.000,00 eur.
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. 5/2016 bolo schválené.

7
0
0
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10. Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Jánovce o poskytnutie finančného
príspevku
Starosta obce predniesol doručenú žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Jánovce
o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu opravy orgánov v kostoloch nachádzajúcich
sa na území obce Jánovce, t.j. Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny a kostol sv. Štefana
Uhorského v Čenčiciach. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a uznesením č. 6/2016
schválilo poskytnutie finančného príspevku.
UZNESENIE č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) schvaľuje finančný príspevok z rozpočtu obce Jánovce pre žiadateľa – Rímskokatolícky farský úrad Jánovce vo výške 5.000,00 eur na realizáciu opráv orgánov
v kostoloch nachádzajúcich sa na území obce Jánovce.
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. 6/2016 bolo schválené.

7
0
0

11. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok výkonu funkcie
Starosta obce informoval poslancov, že na obecný úrad bolo doručené oznámenie JUDr.
Kataríny Hozzovej Gibalovej o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky ku dňu 29.2.2016 z
osobných dôvodov. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.
n. p. je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra najmenej 40
dní pred dňom konania voľby. Podľa § 18a ods. 4 sa voľba má vykonať do 60 dní odo dňa
skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na
obecnom úrade. Poslanci OZ uznesením č. 7/2016 vyhlásili voľby hlavného kontrolóra na deň
22.04.2016 a súčasne ustanovili kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky, ostatné
predpoklady, ako aj miesto, spôsob a termín doručenia prihlášok. Ďalej poslanci OZ určili ako
deň nástupu do práce 25.04.2016, pracovný pomer na 0,25 pracovného úväzku a spôsob
voľby tajným hlasovaním. Informácia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra bude zverejnená
spôsobom v obci obvyklým, t.j. na úradnej tabuli a webovej stránke, ako aj vyhlásená v
miestnom rozhlase.
UZNESENIE č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) vyhlasuje v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení voľbu hlavného kontrolóra obce Jánovce, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla
2016.
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b) ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a
náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
2. Náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, tel. kontakt,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. Ďalšie predpoklady:
- prax vo verejnej a štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a
kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť.
4. Miesto, spôsob a termín doručenia prihlášok:
- Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra doručí písomnú prihlášku v zalepenej
obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný
úrad Jánovce, č. 248, 059 13 Jánovce v termíne do 04.04.2016 do 12,00 hod.
c) určuje:
1. Deň nástupu do práce na 25.04.2016
2. Pracovný pomer na 0,25 úväzku pracovného času
3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

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

7

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 7/2016 bolo schválené.
12. Náklady ČOV Jánovce
Starosta obce oboznámil poslancov s finančnými nákladmi na ČOV. V roku 2015 boli vo
výške 13 978,86 Eur – z toho 3 852 Eur bolo zakúpenie dúchadla. Navrhol, aby sa poplatky
za stočné naďalej nevyberali. Poslanci nemali voči návrhu žiadne námietky a informáciu
o nákladoch ČOV zobrali na vedomie.
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UZNESENIE č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie informáciu o nákladoch ČOV Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, 7 Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 8/2016 bolo schválené.

7
7
0
0

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 23. 2. 2016

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta

Marek Slebodník
Overovatelia zápisnice
a uznesení
Miroslav Drozdy

