OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 1. zasadnutia (riadne) Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa
18. februára 2022 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Vladimír Berčo, Jozef David
Program rokovania podľa pozvánky (č. 1/OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2/3, k.ú. Machalovce
8. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 573/24, k.ú. Jánovce
9. Zriadenie vecného bremena parc. KN-C č. 712/1, k.ú. Machalovce v prospech VSD
a.s., Košice-uloženie podzemného el. vedenia
10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly v ZŠ
11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021
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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník

7

0
0

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

3. Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

7
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, 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 17.12.2021 pričom konštatoval,
že uznesenia boli splnené, resp. sa plnia. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení
uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 1/2022.
UZNESENIE č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 8.
zasadnutia OZ konaného dňa 17.12.2021.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
7

0
0

5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
6. Voľba hlavného kontrolóra
Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí volebnej komisie dňa 07.02.2022, na ktorom
prebehla vecná a formálna kontrola podaných prihlášok do voľby hlavného kontrolóra.
Predniesol poslancom správu volebnej komisie z otvárania obálok a vyhodnotenia podmienok
účasti uchádzačov pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Jánovce. Skonštatoval, že prihlášku
podali a podmienky splnili dvaja uchádzači: Ing. Eva Bajtošová a Ing. Vladimír Matfiak.
Voľba hlavného kontrolóra prebehla tajným hlasovaním. Volebná komisia v zložení Jozef
Baran a Marek Slebodník vyhodnotila I. kolo voľby takto:
1. Počet vydaných hlasovacích lístkov 7
2. počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 7 z toho:
- pre kandidáta č. 1. Ing. Eva Bajtošová 7 hlasov
- pre kandidáta č. 2. Ing. Vladimír Matfiak 0 hlasy
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V prvom kole volieb je pre zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Uvedená podmienka bola splnená, preto sa II. kolo volieb
nekonalo.
Na základe výsledku voľby v I. kole bola do funkcie hlavného kontrolóra zvolená kandidátka
č. 1 Ing. Eva Bajtošová s počtom hlasov 7.
Obecné zastupiteľstvo na základe výsledku voľby hlavného kontrolóra prijalo uznesenie č.
2/2022.
UZNESENIE č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) Berie na vedomie
- správu volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb hlavného kontrolóra
b) ustanovuje
- na základe výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra na obdobie od 25.04.2022 do
24.04.2026 Ing. Evu Bajtošovú.
c) schvaľuje
- plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v z.n.p. v rozsahu 0,25 úväzku pracovného času.
d) schvaľuje
- vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, , Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník

7

0
0

7. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2/3, k.ú. Machalovce
Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom zámere predaja pozemku na parcele KN-C
č. 2/3, k.ú. Machalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpna cena bola stanovená vo
výške 5,- Eur/m2. Poslanci s odpredajom pozemku súhlasili.
UZNESENIE č. 3/2022
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:
− parcelu KN-C č. 2/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 122 m2, zapísanú na
LV 1, okres Poprad, obec Jánovce, k.ú. Machalovce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa (t. j. za účelom vytvorenia prístupu k pozemkom) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov kupujúcej:
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- Eva Špičuková, r. Hanisková, nar. 13.5.1964, trvale bytom Jánovce – Machalovce č. 19,
059 13 do jej vlastníctva.
Podmienky predaja:
− kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m2,
− náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

7
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7

0
0

8. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 573/24, k.ú. Jánovce
Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom zámere predaja pozemku z dôvodov
hodných osobitného zreteľa novovytvorenej parcely KN-C č. 573/24, k.ú. Jánovce. Kúpna
cena bola stanovená vo výške 5,- Eur/m2. Poslanci s odpredajom pozemku na uvedenej
parcele súhlasili.
UZNESENIE č. 4/2022
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 (t.j. za
účelom vytvorenia prístupu k pozemkom) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa geometrického plánu č.
120/2021 geodeta Ing. Pavol Basarík GEOPLAN, IČO 51747545:
- novovytvorenú parcelu KN-C 573/24, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o
výmere 44 m2, vytvorenú od pozemkov registra „C“ parc. č. 573/5, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 1317 m2 a parc. č. 573/10, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 440 m2, zapísaných na LV 1 vo vlastníctve obce Jánovce, k.ú.
Jánovce, kupujúcim:
- Ján Danišovský, rod. Danišovský, nar. 24.12,1963, trvale bytom Jánovce č. 219, 059 13
a jeho manželke Margite Danišovskej, rod. Hricková, nar. 17.09.1964, trvale bytom
Jánovce č. 219, 059 13 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Podmienky predaja:
− kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m2,
náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Marek Slebodník

6

Stanislav Slavkovský

1

9. Zriadenie vecného bremena parc. KN-C č. 712/1, k.ú. Machalovce v prospech VSD
a.s. Košice – uloženie podzemného el. vedenia
Starosta obce predniesol poslancom, že Obci Jánovce bola doručená Zmluva o uzavretí
budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) so spoločnosťou VSD a.s., Košice.
Informoval ich, že sa jedná o parcelu KN-C 712/1, na ktorej sa vykoná prekládka
podzemného elektrického vedenia pre stavbu IBV Čenčice-Západ . Poslanci k uvedenej
Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy nemali žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) so spoločnosťou VSD a.s., Košice.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
7
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly v ZŠ
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o vykonanej kontrole
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a s majetkom obce Jánovce v ZŠ Jánovce. Poslanci zobrali správu hlavnej
kontrolórky na vedomie.
UZNESENIE č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
z vykonanej kontroly v ZŠ.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

7
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník

7

0
0
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11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti v roku 2021.
Informovala ich, že kontroly boli vykonávané v súlade s plánmi kontrolnej činnosti a boli
prezentované obecnému zastupiteľstvu.
UZNESENIE č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
7
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 18.02.2022

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta obce
Peter Slavkovský
Overovatelia zápisnice Marek Slebodník
a uznesení

