OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 20. septembra 2017
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Jozef
Kacvinský, Ján Petrus,
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Program rokovania podľa pozvánky (č. 5/2017–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Schválenie uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve – PVS a.s.
7. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodovod – Čenčice“
8. Schválenie VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov
9. Schválenie smernice o sťažnostiach
10. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
11. Rôzne
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 riadneho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy,Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,

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

7
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy,Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
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4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 30.06.2017 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 23/2017.
UZNESENIE č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 4.
zasadnutia OZ konaného dňa 30.06.2017.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 23/2017 bolo schválené.
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5. Interpelácia poslancov
Bez pripomienok.
6. Schválenie uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve – PVS a.s.
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom projekte „Vodovod Jánovce –
Čenčice“. Predniesol, že spolufinancovanie projektu bude viac ako 5 %, nakoľko pri projekte
nebude preplácaná DPH, spolufinancovanie obce bude vo výške 25 %. Starosta oboznámil
poslancov, že sa zúčastnil jednania s generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Poprad, kde bolo dohodnuté, že po uplynutí doby 5 rokov udržateľnosti
projektu, PVS a.s. odkúpi majetok nadobudnutý z projektu vo výške najmenej 25 % - t.j. vo
výške spolufinancovania obce. Na základe tohto je potrebné schváliť uzavretie Zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve s PVS a.s.. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude uzatvorená až po
schválení projektu „Vodovod Jánovce – Čenčice“. Poslanci nemali námietky a s uzavretím
budúcej kúpnej zmluvy súhlasili.
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UZNESENIE č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
1. Schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Podtatranskou vodárenskou
spoločnosť a.s., Poprad o odkúpení majetku nadobudnutého z projektu „Vodovod Jánovce –
Čenčice“.
2. Poveruje starostu obce rokovať o podmienkach budúcej kúpnej zmluvy:
- budúca kúpna zmluva bude uzatvorená po schválení nenávratného finančného príspevku na
projekt „Vodovod Jánovce – Čenčice“ financovaný na základe výzvy s kódom: IROP-PO4SC421-2017-19,
- budúca kúpna cena bude najmenej 25 % hodnoty nadobudnutého majetku, t.j. 192 000 Eur,
- účinky budúcej kúpnej zmluvy nastanú po ukončení monitorovacieho obdobia projektu, t.j.
5 rokov po ukončení aktivít projektu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
7
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 24/2017 bolo schválené.
7. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodovod – Čenčice“
Starosta obce oboznámil poslancov s pripravenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
za účelom projektu „ Vodovod Jánovce – Čenčice“, kde je potrebné schváliť predloženie
žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Spolufinancovanie realizovaného projektu bude vo výške 192.000 Eur. Poslanci
s predložením žiadosti o NFP a spolufinancovaním obce na danom projektu súhlasili.
UZNESENIE č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodovod Jánovce – Čenčice“,
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s kódom: IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 192.000 Eur, (t.j. rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci),
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
7
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Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 25/2017 bolo schválené.
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8. Schválenie VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce. Informoval ich, že vo VZN
boli určené miesta na vylepovanie volebných plagátov na autobusových zastávkach v obci
Jánovce a miestnej časti Machalovce. Poslanci bez pripomienok VZN č. 1/2017 schválili.
UZNESENIE č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na území obce Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 26/2017 bolo schválené.
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9. Schválenie smernice o sťažnostiach
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s pripravenou internou
smernicou. Jedná sa o zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Jánovce.
Interná smernica určuje, ako postupovať pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.
UZNESENIE č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- Internú smernicu č. 1/2017 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce
Jánovce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 27/2017 bolo schválené.
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10. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o vykonanej kontrole,
ktorej predmetom bola kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce. Kontrola
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bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. Opis zistených
nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi
odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku sú uvedené v správe z finančnej kontroly na mieste. Poslanci zobrali správu hlavnej
kontrolórky na vedomie.
UZNESENIE č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav
Drozdy, Ján Jurčík, Jozef Kacvinský, Ján Petrus,
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 28/2017 bolo schválené.
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11. Rôzne
1. starosta obce informoval poslancov, že na obec bola doručená žiadosť p. Jozefa Petríka, č.
d. 68 na odkúpenie pozemkov. Jedná sa o parcely KN-C č. 116/1 a KN-E č. 119/2, k. ú.
Machalovce. Ing. Eva Bajtošová oboznámila poslancov, že sa jedná o priamy predaj a je
potrebné postupovať v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
ktoré upravujú postup obce pri priamom predaji, t.j. schváliť a zverejniť zámer predaja
majetku obce najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, schváliť a zverejniť lehotu
na doručenie cenových ponúk, posúdiť cenové ponuky, rozhodnúť o schválení predaja
majetku minimálne za cenu stanovenú v znaleckom posudku podľa doručených cenových
ponúk a poveriť starostu uzatvoriť kúpnu zmluvu s vybratým záujemcom.
2. starosta obce predniesol poslancom, že v rámci projektu Zberný dvor bola firme TATRA
ATELIER s.r.o., SNV v januári vystavená objednávka na vypracovanie projektovej
dokumentácie vo výške 3.000,- Eur a následne v mesiaci júl bola doručená faktúra v uvedenej
výške. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola spracovaná a podaná
v mesiaci august, kde oprávnené výdavky z projektu na vypracovanie PD mohli byť vo výške
1900,- Eur. Z toho dôvodu bola stornovaná faktúra vo výške 3000,- Eur a budú vystavené 2
faktúry na sumy 1900,- Eur, ktoré budú hradené z projektu a 1100,- Eur bude uhradených
z vlastných zdrojov obce.
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Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 20.09.2017

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení

