OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 23. októbra 2020 v sále
kultúrneho domu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Miroslav Drozdy, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: Ing. Eva Bajtošová
Neprítomní: -Program rokovania podľa pozvánky (č. 4/2020–OZ):
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zastupiteľstva
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Záverečný účet obce Jánovce za rok 2019
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
7. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
8. Diskusia
9. Záver
1.

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

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Miroslav Drozdy
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3. Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, pričom starosta obce
predniesol návrh na doplnenie nových bodov:
č. 8 – schválenie prevádzkového poriadku Zberného dvora Jánovce
č. 9 – žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zastupiteľstva
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Záverečný účet obce Jánovce za rok 2019
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
7. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
8. Schválenie prevádzkového poriadku Zberného dvora Jánovce
9. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
10. Diskusia
11. Záver
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

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

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9

0
0

4. Správa o plnení uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení OZ zo dňa 04.09.2020 pričom konštatoval,
že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu o plnení uznesení
vzali na vedomie uznesením číslo 25/2020.
UZNESENIE č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z 3.
zasadnutia OZ konaného dňa 04.09.2020.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef

9
9
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David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

5. Interpelácia poslancov
Ján Jurčík – vyčistiť kanál v Machalovciach
6. Záverečný účet obce Jánovce
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
Hlavná kontrolórka obce Ing. Eva Bajtošová informovala poslancov o tom, že podľa názoru
audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Jánovce
k 31. 12. 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
Ing. Eva Bajtošová predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za
rok 2019. Informovala ich o tom, že návrh záverečného účtu za rok 2019 bol spracovaný
v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými nariadeniami obce. Zverejnený bol na
webovom sídle obce najmenej 15 dní pred jeho schválením. Oboznámila ich, že obec pri
predkladaní ZÚ na schválenie v zákonom stanovenej lehote do 30.06.2020 uplatnila výnimku,
na základe ktorej sa počas trvania pandémie upúšťa dodržanie lehoty. Poslancom predniesla
analýzu plnenia jednotlivých príjmov a výdavkov a informovala ich, že celkové hospodárenie
obce za rok 2019 bol prebytok v sume 256 798,74 Eur, ktorý odporučila usporiadať prevodom
do fondu rozvoja obce. Poslancom navrhla schváliť záverečný účet s výrokom „celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Po oboznámení rozpočtového hospodárenia a návrhom jeho usporiadania v predchádzajúcom
bode poslanci bez pripomienok schválili usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.
UZNESENIE č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
A/berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky o bce za rok 2019
B/berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2019
C/schvaľuje Záverečný účet obce Jánovce za rok 2019 s výrokom: celoročné hospodárenie
sa schvaľuje bez výhrad
D/schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
- 23 260,83 Eur povinný prídel do Rezervného fondu
- 233 537,91 Eur po zohľadnení finančných operácií do Fondu rozvoja obce
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
9
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

7. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s vykonanými
kontrolami. Poslancom predniesla, že boli vykonané 2 kontroly. Prvá kontrola sa týkala
overenia dodržania oznamovacích povinností podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde predmetom kontroly bolo overenie
dodržania oznamovacích povinností podľa uvedeného zákona o verejnom obstarávaní.
Kontrolou boli zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania. Druhá kontrola sa týkala overenia
dodržania zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pri výkone finančnej kontroly. Predmetom kontroly boli zmluvné vzťahy
uzatvorené obcou v období od 01.01.2019 do 30.09.2020. Kontrolou neboli zistené
nedostatky. Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách bez
pripomienok na vedomie.
UZNESENIE č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce berie na vedomie:
- správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

9
9

0
0

8. Schválenie prevádzkového poriadku Zberného dvora Jánovce.
Starosta obce oboznámil poslancov s vypracovaným prevádzkových poriadkom zberného
dvora. Informoval ich, že v prevádzkovom poriadku je zahrnutý technický opis zariadenia,
odpad, ktorý je a nie je možné odovzdať na zbernom dvore, organizačné zabezpečenie ZD,
vstup na zberný dvor a podmienky prevzatia odpadu, podmienky bezpečnosti práce pri
prevádzke ZD, povinnosti prevádzkovateľa a opatrenia pre prípad havárie. Poslanci
k vypracovanému prevádzkovému poriadku nemali námietky.
UZNESENIE č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje:
- prevádzkový poriadok Zberného dvora Jánovce
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:

9
9

0
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Zdržal sa hlasovania:

0

9. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že ministerstvo financií poskytuje obciam
návratnú finančnú výpomoc bezúročnú, z dôvodu kompenzácie výpadku podielových daní
v roku 2020. Splácanie je nastavené na štyri roky s odkladom prvej splátky v roku 2024.
Maximálna výška finančnej výpomoci pre obec Jánovce je určená MF SR vo výške 30 551
Eur. Poslancov oboznámila s tým, že obec k 30.09. 2020 eviduje nulovú úverovú zadlženosť
ako aj nulovú dlhovú službu. Po prijatí NFV sa zvýši úverová zadlženosť obce na 5,16 %
a dlhová služba pri predpokladaných splátkach istiny a úroku sa v roku 2024 zvýši na 1,29 %.
Poslanci k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci nemali námietky.
UZNESENIE č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo obce:
a/ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania podľa §17 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b/ schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR maximálne do
výšky 30 551,00 Eur na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
c/ schvaľuje použitie prijatej návratnej finančnej výpomoci na dofinancovanie
samosprávnych aktivít zaradených do rozpočtu obce Jánovce na rok 2020
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Miroslav Drozdy, Jozef
9
David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter Slavkovský,
Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
Rôzne
- starosta obce požiadal poslancov o mimoriadne zasadnutie OZ v utorok 27. 10. 2020 o 18.00
hod. v sále KD, kde bude prizvaná spracovateľka územného plánu p. Ing. arch. Mária
Kollárová. Predmetom rokovania OZ bude prerokovanie stanoviska k bodu „G“ uznesenia OZ
č. 24/2020.
Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 23.10.2020
............................................................
Jozef Kacvinský, starosta

OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Miroslav Drozdy
Overovatelia zápisnice Peter Slavkovský
a uznesení

