OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 24. júna 2016
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján
Petrus, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór:
Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Miroslav Drozdy
Program rokovania podľa pozvánky (č. 3/2016–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Žiadosť o spätný odkup pozemku – parcela reg. KN-C č. 138/13, k.ú. Jánovce
7. PVPS – zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2016
9. Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jánovce
10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
12. Schválenie záverečného účtu obce Jánovce za rok 2015
- stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a k účtovnej závierke
- správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
13. Diskusia
14. 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.

Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, pričom starosta obce
predniesol návrh na doplnenie nového bodu „Poverenie starostu obce na vysporiadanie
pozemkov „NBNŠ“. 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
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Interpelácia poslancov
Žiadosť o spätný odkup pozemku – parcela reg. KN-C č. 138/13, k.ú. Jánovce
PVPS – zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2016
Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jánovce
10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
12. Schválenie záverečného účtu obce Jánovce za rok 2015
- stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a k účtovnej závierke
- správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
13. Poverenie starostu obce na vysporiadanie pozemkov „NBNŠ“
14. Diskusia
15. Záver
5.
6.
7.
8.
9.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

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

7

Marek Slebodník

0
1

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Ján Jurčík, Ján Petrus
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

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

7

Marek Slebodník

1

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 22.4.2016 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu o
plnení uznesení vzali na vedomie uznesením číslo 12/2016.
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UZNESENIE č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 2.
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.4.2016.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský,
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Marek Slebodník
UZNESENIE č. 12/2016 bolo schválené.

8
7

1

5. Interpelácia poslancov
p. poslanec J. Baran – poriešiť ozvučenie Domu nádeje
6. Žiadosť o spätný odkup pozemku – parcela reg. KN-C č. 138/13, k.ú. Jánovce
Starosta obce predniesol žiadosť p. Štefana Gabču a manž. Soni o spätné odkúpenie pozemku,
parc. reg. KN-C č. 138/13, k.ú. Jánovce do vlastníctva obce. Starosta oboznámil poslancov, že
bola zameraná kanalizácia, ktorá vedie cez tento pozemok. Kanalizácia podľa zamerania
vedie cez stred pozemku, z toho dôvodu je uvedený pozemok ako stavebný nepoužiteľný.
Poslanec Jozef Dávid navrhol vyzvať žiadateľov, aby predložili presnú požiadavku o spätné
odkúpenie a predajnú cenu.
Poslanec Jozef Baran navrhol, aby sa na uvedenom pozemku urobila skládka pre biologicky
rozložiteľný odpad.
UZNESENIE č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- odporúča vyzvať žiadateľov p. Štefana Gabču a manž. Soňu, aby predložili Obci Jánovce
konkrétnu žiadosť spätného odkupu a návrh na kúpnu cenu.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 13/2016 bolo schválené.

8

0
0

7. PVPS – zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Starosta obce predniesol poslancom, že Obci bol Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou a.s. opätovne doručený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy. Nájomné bolo
stanovené vo výške 2 412,- Eur/rok. Starosta oboznámil poslancov s tým, že k uvedenej časti
kanalizácie boli nájdené na obecnom úrade podklady, kde časť výstavby kanalizácie
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realizovala a prebrala spoločnosť Východoslovenské vodárne a kanalizácie, ktoré boli v tom
čase štátnym podnikom a kanalizácia v obci bola v čase výstavby realizovaná zo štátnych
zdrojov.
Poslanec Jozef Dávid navrhol, aby sa zmluva dala posúdiť právnikovi.
UZNESENIE č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- odporúča posúdiť Zmluvu o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie právnikom.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 14/2016 bolo schválené.

8

0
0

8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2016
Martina Slebodníková – ekonómka obce, predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3/2016, v súlade s ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to návrh na rozpočtové opatrenie písm. b) –
povolené prekročenie a viazanie príjmov v celkovej sume 53 283,- Eur a návrh na rozpočtové
opatrenie písm. c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej sume 53 283,- Eur.
UZNESENIE č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 a to:
- zvýšenie príjmov v celkovej sume 53 283,- Eur
- zvýšenie výdavkov v celkovej sume 53 283,- Eur
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 15/2016 bolo schválené.

8
8

0
0

9. Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jánovce
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce. Nariadenie upravuje
nakladanie s komunálnymi odpadmi, nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,
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spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob
nakladania a zberu drobných stavebných odpadov, nakladanie s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, spôsob zberu objemného odpadu
a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsob nahlasovania nezákonne
umiestneného odpadu a dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Po prerokovaní a oboznámení sa s predloženým návrhom, poslanci VZN schválili.
UZNESENIE č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 16/2016 bolo schválené.

8

0
0

10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka predniesla poslancom správu z vykonanej kontroly
plnenia uznesení OZ k 31.12.2015. Skonštatovala, že uznesenia OZ boli riadne splnené
s výnimkou uznesenia č. 29/2015, ktoré je v plnení. Vykonanou kontrolou neboli zistené
nedostatky a kontrola bola ukončená správou.
UZNESENIE č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zo dňa 20.6.2016.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 17/2016 bolo schválené.

8

0
0
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11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2016.
UZNESENIE č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 10.6.2016, t.j. po dobu najmenej 15 dni pred schválením
b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jánovce na II. polrok 2016
podľa predloženého návrhu
c) poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Evu Bajtošovú vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
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. 18/2016 bolo schválené.

8

0
0

12. Schválenie záverečného účtu obce Jánovce za rok 2015
- stanovisko hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015.
Skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s prísl. ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Hlavná
kontrolórka oboznámila poslancov s tým, že obec v roku 2015 hospodárila s rozpočtovým
prebytkom po korekcii vo výške 39 878,77 Eur. Obec bude tvoriť rezervný fond vo výške
najmenej 10 %, t. j. 3 988,- Eur. Po zapojení finančných operácii je celkového hospodárenie
obce vo výške 68 325,22 Eur. Tento prebytok po zohľadnení prebytku finančných
prostriedkov na bankových účtoch vo výške 1313,60 Eur bude zdrojom tvorby fondu rozvoja
obce. Hlavná kontrolórka obce k zverejnenému návrhu záverečného účtu nemala pripomienky
a odporučila ho schváliť výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
- správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
Hlavná kontrolórka prečítala poslancom výrok nezávislého audítora o overení riadnej
účtovnej závierky obce Jánovce k 31. 12. 2015. Audítorka Ing. Veronika Kutková vyjadrila
stanovisko, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k
uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
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UZNESENIE č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
a) berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2015
b) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2015
c) schvaľuje Záverečný účet obce Jánovce za rok 2015 s výrokom: celoročné hospodárenie
sa schvaľuje bez výhrad
d) schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
- 3988,- Eur – povinný prídel do Rezervného fondu
- 65 650,82 – po zohľadnení finančných operácii do Fondu rozvoja obce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Ján Jurčík,
Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 19/2016 bolo schválené.

8

0
0

13. Poverenie starostu obce na vysporiadanie pozemkov „NBNŠ“
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že z dôvodu výstavby bytov nižšieho štandardu pre
zabezpečenie ďalších povolení nevyhnutných pre realizáciu tejto stavby je potrebné zo strany
obce preukázať vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, na ktorých má byť stavba
realizovaná. Z toho dôvodu je k uzatvoreniu kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv
o zriadení vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí , prípadne iných dohôd
preukazujúcich právo k dotknutým pozemkom potrebný súhlas obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
- súhlasí s uzatvorením kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného
bremena pre uloženie inžinierskych sietí, prípadne iných dohôd preukazujúcich právo
k pozemkom, na ktorých má byť realizovaná stavba „ Nájomné byty nižšieho
štandardu“ v lokalite Tlohy v k. ú. Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo,Jozef David, Ján Jurčík,

8
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Jozef Kacvinský, Ján Petrus, Peter Slavkovský, Marek
Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 20/2016 bolo schválené.

0
0

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 24.06.2016

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

Ján Jurčík
Overovatelia zápisnice
a uznesení
Ján Petrus

