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1. Základná charakteristika obce Jánovce
Obec Jánovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov. Obec Jánovce je právnickou osobou.
Adresa obecného úradu:

Obec Jánovce – Obecný úrad č. 24, 925 22 Jánovce

IČO:

00306002

DIČ:

2021006680

Úradné hodiny:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Tel.číslo/fax obecného úradu:

8,00 – 12,00 12,30 – 15,30
8,00 – 12,00 12,30 – 14,00
8,00 – 12,00 12,30 – 17,30
nestránkový deň
8,00 – 12,00 12,30 – 14,00

031/7878823

1.1 Geografické údaje
Obec Jánovce leží 32 km od Bratislavy, 10 km od Senca a 17 km od Galanty.

Jánovce

Obec leží v západnej časti Podunajskej nížiny na rozhraní Úľanskej mokrade a Žitného

ostrova. Nadmorská výška celého územia je medzi 124 až 128 m.n.m. V blízkosti tečie Malý Dunaj
a Čierna Voda. Reliéf je rovinný s minimálnym relatívnym kolísaním výšky (1 m).
Kataster obce je odlesnený, pôvodné vŕbovo-topoľové lužné lesy boli odstránené a zachovali sa len
v podobe lesných pásov v terénnych depresiách bývalých tokov a riečnych ramien (Ereč).
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Prírodné podmienky sú dobré pre život poľného zvieratstva. Žije tu zajac, bažant, líška, jarabica a
prácu na poli spríjemňoval až donedávna škovránok. V zimných mesiacoch sa vyskytujú kŕdle vrán.
Úrodné černozemné a lužné pôdy sú intenzívne poľnohospodársky využívané.
Klimatické podmienky ako na rovine. Teplé až horúce leto, tuhá a mrazivá zima (v lete až 32 oC, v
zime až -15 oC.) Vyskytuje sa malé množstvo zrážok. V mohutných štrkopieskových vrstvách sa
nachádzajú veľké zásoby podzemných vôd, dopĺňané infiltráciou z Dunaja. V blízkosti sa nachádza
vodný zdroj Jelka s výdatnosťou takmer 1000 l/s, zásobujúci pitnou vodou značnú časť západného
Slovenska.
Celé územie obce spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
Na základe administratívno-správneho členenia z roku 1996
Obec Jánovce patrí do Trnavského kraja a okresu Galanta.
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1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2015: 483
Počet žien a mužov k 31.12.2015

Najmladší občan k 31.12.2015:
Najstarší občan k 31.12.2015:

Nagyová Nina, nar. 10.12.2015
Maceková Alžbeta, nar. 17.11.1921 – 94 rokov

Národnostná štruktúra : slovenská, maďarská a iná
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko – katolícke, evanjelické

1.3 Symboly obce
Symboly obce sú reprezentované erbom, vlajkou a pečaťou a sú súčasťou základných obecných
znakov. Oficiálnymi symbolmi obce sú:
 Erb tvoria tri pšeničné klasy, previazané stuhou, upevnené kosákom.
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 Vlajka pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, červenej bielej,
červenej, žltej, červenej a žltej. Vlajka je zakončená tromi cípmi.



Pečať

Zmienka uverejnená v publikácii Pečate miest a obcí v regióne Galanty a Šale

Poddanská dedina Jánovce dostala pri svojom vzniku aj svoj znak (cimer), ktorý používala
po desaťročia ako obecnú pečať.
Znak Jánoviec predstavuje : tri pšeničné klasy, previazané stuhou, upevnené kosákom. Kruhopis
pečate znie : Janosháza Község - čiže Matúšova zem Jánovce obec.

1.4 História obce
Stredoveké územie chotára Jánoviec, patriace budínskym a potom bratislavským
klariskám /mníškam/ získali kúpou v polovici 16. storočia Pálfyovci, šľachtický kniežací rod
Familia Pálffyanae ab Erdöd.
V priebehu 17. storočia si tu na širokých lánach vybudovali menší majer, ľudovo a všeobecne
nazývaný Janosház. Majer vznikol z potrieb mať na mieste pracovné sily, ktoré mohli v každom
ročnom období obrábať a starať sa o pozemky. Pôvodne na mieste "majera" Janosház (Janošház),
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ktorý sa nestotožňuje s obcou tohože mena, bolo len niekoľko chatrčí robotníkov, najmä kŕmičov

dobytka a strážcov stád, ktoré sa pásavali na lúčinách, pretože väčšia časť chotára bola lúčnym
porastom a ornej obrábateľnej pôdy bolo menej. Takýto stav trval až do roku 1792.
Koniec 18. storočia patrí k zakladaniu väčších majetkových celkov. Vytvárajú sa v chotároch
osamotené majere a zemepanstvá zakladajú svojim menom osady, neskoršie dediny.
Tak dochádza v roku 1792 aj k založeniu dnešných Jánoviec.
Čisto z hospodárskych potrieb na rodinnom majetku Pálfiovcov vzniká samostatná obec
Jánovce. Stalo sa, že grófka Gabriela de Colloredo zanechala územie dnešných Jánoviec Jánovi
Pálfimu ml. a pomohla tak založiť obec, ktorá dostala pomenovanie po novom majiteľovi Jánovi
Pálfim "Jánovce". Stalo sa tak v roku 1792 a už v roku 1795 bol vyhotovený katastrálny plán
(overený hlavným župným zememeračom), ktorý je vlastne plánom obce Jánovce.
Prví obyvatelia obce "Slávne Pálfiovské panstvo" uviedlo na dnešný intravilán 15 rodín zo susednej
Kráľovej pri Senci. Boli to vlastne rodiny a ich členovia, ktorí pracovali na zemepanskom
veľkostatku ako kŕmiči dobytka, bíreši, tovarychári. Týchto 15 poddanských rodín, Slovákov,
robotníkov začalo žiť novým, avšak poddanským životom. 15 janovských rodín muselo
zemepanstvu zdarma odpracovať ročne spolu 1935 dní na panskom (každý po 129 robotných
dňoch) a platiť ročne 15 zlatých ako dane panstvu. Ďalej muselo do panskej kuchyne v kráľovskom
kaštieli dodávať ročne 30 kohútikov (kopúnov), 60 kurčiat, 270 vajec a 75 jahniat. Za každé
neodovzdané jahňa museli zaplatiť panstvu 12 zlatých. Okrem toho "urodzenému panstvu" museli
janovskí obyvatelia odvádzať každoročne "deviatok" z úrody, napríklad každý deviaty snop a
podobne.
V roku 1920 mali Jánovce 206 obyvateľov a 30 domov. Z toho 103 mužov a 103 žien.
Obyvatelia sa v rokoch tvrdej maďarizácie pomaďarčili pod vplyvom maďarizačných úradných
inštitúcií a snáh, v dôsledku zavádzania maďarčiny ako úradnej reči.
Po stránke náboženského života väčšina obyvateľov sú rímsko - katolíckeho náboženstva a cirkevne
patria do rímsko - katolíckej farnosti v Kostolnej pri Dunaji (predtým Hasvár, Egyházfa).
Po vzniku Československej republiky došlo k parcelácii grófskych veľkostatkov. Medzi ne
patrili aj veľkostatky grófskej rodiny Pálfiovcov. Československý štátny pozemkový úrad v
Bratislave vykonal v rokoch 1924 - 1928 parceláciu týchto majetkov.
Tak Pálfiovský veľkostatok Kráľová pri Senci - Jánovce predstavoval 7. veľkostatok o rozlohe
1.780 kat. jutár ornej alebo 2.033 kat. jutár všetkej pôdy. Z neho obdržalo prídelom 25 uchádzačov
v Kráľovej spolu 69 kat. jutár za cenu 2.800,- Kčs až 3.400,- Kčs za jutro. Užívateľkou majetku v
tom čase bola dedička grófka Natalia Sečenička.
Na parcelovanom janovskom veľkostatku vznikla aj Včelárska paseka, dnešné včelárske učilište, v
roku 1932. Zásluhu na založení Včelárskej paseky mal odborný včelmajster Štefan Hagara, rodák
zo Žaboriek nad Nitrou. Včelárskej paseke bolo pridelených 10 ha zeme, kde vznikli krásne tri
pavilóny a veľká ovocná záhrada.
Dňa 11. novembra 1938 sa dostala obec Janovce, spolu so stovkami juhoslovenských obcí
do štátneho zväzku horthyovského Maďarska.
Dňa 1. apríla 1945 v ranných hodinách oslobodila Červená armáda, jej bojové jednotky obec. Boli
to bojové jednotky II. Ukrajinského frontu, ktorému velil maršal Rodion Malinovský.
V tomto zväzku od Komárna postupovala 7. gardová strelecká armáda, v nej 4. gardová strelecká
divízia. V smere cesty od Sládkovičova (severne od obce) postupoval 25. gardový strelecký zbor a
v ňom 9. gardový pluk a južnejšie v priestore Jelky 15. gardový strelecký pluk. Oba oslobodili obec
Jánovce.
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1.5 Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie poskytuje Materská škola, Jánovce č. 208. Materskú školu ku dňu
30.09.2015 navštevuje 24 detí, z toho 6 detí má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky. Materská škola je bez právnej subjektivity.

1.6 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v našej obci poskytujeme prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová
záhrada n.o. so sídlom Šafárikova 28, Senec, ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa
zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách.
V roku 2015 v obci Jánovce poskytuje starostlivosť o 1 odkázanú osobu 1 opatrovateľka, ktorá má
trvalý pobyt v obci Jánovce.
V obci sa nachádza tiež Komunitné centrum, ktoré má sídlo na adrese Jánovce č. 20.

1.7 Kultúra
Obec Jánovce v roku 2015 realizovala nasledovné spoločensko - kultúrne podujatia:
 Deň Matiek
 Deň Detí
 Futbalový turnaj o Pohár starostu obce spojený s Dňom obce
 Mikuláš
 Privítanie najmenších obyvateľov a mladomanželov
 Predvianočné posedenie s dôchodcami
 Predvianočné posedenie „Spokojné Vianoce prichádzame priať“ v spolupráci s Materskou
školou Jánovce
Na zabezpečovaní spoločensko – kultúrnych podujatiach sa v spolupráci s obcou podieľajú:
Klub dôchodcov, Svojpomocný klub žien Slnečnica, Spevokol Magnólia, Materská škola,
Poľovnícke združenie úsek Hrubá Borša – Jánovce a Telovýchovná jednota Jánovce.
Na spoločných podujatiach vystupujú deti Materskej školy s pripraveným programom.
V priebehu roka 2015 sa konali aj ďalšie podujatia ako napr.:
 Tradičný poľovnícky ples, ktorý každoročne organizuje Poľovnícke združenie úsek Hrubá
Borša – Jánovce
 Karneval, ktorý pripravuje Materská škola Jánovce
 Nočný Halloweensky pochod po obci v maskách, ktorý pripravuje Materská škola Jánovce
 Katarínska zábava, ktorú každoročne organizuje Materská škola Jánovce
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1.8 Hospodárstvo
V našej obci sa nachádzajú potraviny a pohostinstvo Magnólia, ktoré má v prevádzke Anna
Árvaniová a pekáreň AGRAX s.r.o., ktorá má sídlo v meste Sládkovičovo.

1.9 Organizačná štruktúra:
- OBEC:
Starosta obce:

Ľudovít Dubaň

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.
Postavenie
ako
jedného
z
orgánov
samosprávy
Ústava
SR
zákon
č.
369/1990
Zb.
- zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách
- zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
miest v z.n.p. a ďalšie.

starostu
upravujú
predovšetkým
tieto
zákony:
v
článok
69,
o
obecnom
zriadení
v
z.n.p.,
do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.,
platových pomeroch starostov obcí a primátorov

Zákon
o
obecnom
zriadení
vymedzuje
postavenie
starostu
takto:
starosta
obce
je
verejný
činiteľ,
je
výkonným
orgánom
obce,
vykonáva
obecnú
správu,
zastupuje
obec
navonok.
Starosta obce spĺňa všetky zákonné podmienky na to, aby mohol byť chápaný ako verejný činiteľ:
je
to
volený
funkcionár
obce,
podieľa
sa
na
plnení
úloh
štátu
a
spoločnosti,
- využíva pri plnení úloh právomoci, ktoré mu boli zverené zákonom a je za plnenie týchto úloh
zodpovedný.
Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne
postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od
občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného
zastupiteľstva,
má
samostatné
a
nezávislé
postavenie.
Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho
volebného práva tajným hlasovaním.

Zástupca starostu obce :
Obecné zastupiteľstvo:

volebné obdobie 2014-2018
Ján Botka
Mgr. Judita Lehotská sa dňa 29.06.2015 vzdala mandátu poslanca
Ing. Jana Untermayerová sa dňa 15.07.2015 vzdala mandátu poslanca
Ing.Mgr.Art. Peter Kopček sa dňa 02.12.2015 vzdal mandátu poslanca
Mgr. Marian Németh sa dňa 02.12.2015 vzdal mandátu poslanca

Náhradník Katarína Világi po oznámení uprázdnenia mandátu poslanca mandát odmietla a dňa

25.09.2015 sa mandátu poslanca vzdala.
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Obecné zastupiteľstvo ku dňu 31.12.2015 je v nasledovnom zložení:
Ján Botka
Gabriela Bartalosová
Nora Horváthová
Zoltán Tanko
Obecný úrad dňa 11.12.2015 odoslal žiadosť predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb do
orgánov samosprávy obcí z dôvodu, že sa v Obci Jánovce uprázdnil mandát v obecnom
zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník.
Obecný úrad:

samostatná referentka:
pracovník/údržbár:

Mgr. Simona Turčaniová
Zoltán Árvai (+ dovoz stravy pre MŠ)

- MATERSKÁ ŠKOLA:
Riaditeľka:

Mgr. Irena Pálová

Učiteľka:

Mgr. Marcela Antaleczová

Výdaj stravy a upratovanie:

Denisa Botková.(25 h./ týždeň)
Renáta Némethová (20 h./ týždeň)

1.10 Ostatné dôležité informácie
Obec nemá podnik za ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
Neexistujú podniky, v ktorých je obec neobmedzene ručiacim spoločníkom.
Obec nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
Obec neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
Obec neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov
a akcií alebo obchodných podieloch materskej účtovnej jednotky.
Vplyv obce na životné prostredie nie je v rozpore s platnou legislatívou v SR.
Vplyv obce na zamestnanosť – spoločnosť využíva pre výkon samosprávy svojich
vlastných zamestnancov a na účtovníctvo účtovnícku spoločnosť.
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