ZÁPISNICA
z 19. /devätnásteho/ riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jánovciach, ktoré sa konalo dňa 20.12.2017
Prítomní:
Starosta obce :

Ľudovít Dubaň

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Ľudovít Dubaň. Privítal všetkých
prítomných.
Skonštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní piati poslanci, takže OZ je
uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Program rokovania bol doplnený a prijatý nasledovne:
1. O t v o r e n i e
a/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b/ Dotazy a pripomienky obyvateľov
c/ Kontrola plnenia uznesenia OZ č.17/2017
2. Informácie o rozhodnutí Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie štátnej stavebnej správy o umiestnení stavby „Dom sociálnych služieb“
v lokalite Jánovce 11
3. Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Jánovce
4. Prerokovanie a schválenie dodatku č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci. Zhotoviteľ
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava
5. Rôzne
6. Záver

1./a Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená: Mgr. Andrea Baráthová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Terézia Némethová
Zoltán Tanko
1./b Dotazy a pripomienky obyvateľov
neboli žiadne
1./c Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 17/2017
Kontrolu plnenia uznesenia predviedol p. Ľudovít Dubaň. Jednotlivé body z uznesenia
č. 17/2017 boli prijaté nasledovne:
4. Návrh, schválenie a zaradenie žiadosti TENENET o.z., Jánovce č.29 do
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jánovce
Obec Jánovce vypracovala dodatok č.1 k Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Jánovce na roky 2014-2020, v ktorom navrhla zaradiť občianske
združenie TENENET do časti A.I.5 Sociálna starostlivosť na strane 26.
OZ jednohlasne s c h v a ľ u j e
Dodatok č.1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jánovce na roky
2014-2020 ( príloha č.1)
2. Informácie o rozhodnutí Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie štátnej stavebnej správy o umiestnení stavby „Dom sociálnych služieb“
v lokalite Jánovce 11
Starosta obce dňa 13.11.2017 obdržal rozhodnutie OU–TT-OVBP2-2017/030471/PaHo
Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy o umiestnení stavby „Dom sociálnych služieb“ v lokalite Jánovce 11, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.11.2017. Rozhodnutie Okresného úradu Trnava zrušuje rozhodnutie
stavebného úradu obce Jánovce č.j. TX1/532/2017/J zo dňa 14.07.2017 a vec vracia na nové
konanie a rozhodnutie na základe posúdenia súladu navrhovanej stavby s územným plánom
obce Jánovce. Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie nie je možné
preskúmať súdom ( príloha č.2).
OZ berie na vedomie

3. Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Jánovce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2017

Po prejednaní bolo prijaté nasledovné:
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2017 (príloha č. 3)
4. Prerokovanie a schválenie dodatku č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci. Zhotoviteľ
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava
Starosta obce predložil poslancom OZ Dodatok č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Jánovce uzavretej
24.09.2010. V dodatku č.2 sa zvýšili ceny za manipuláciu s nádobami a ich prepravou na
miesto zhodnotenia a zneškodnenia.
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
Dodatok č.2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu, drobného
stavebného odpadu a iného odpadu v obci Jánovce uzavretej 24.09.2010 medzi obcou Jánovce
a spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava (príloha č. 4)
5. Rôzne
5./a Usmernenie ku konaniu podľa novely zákona č. 504/2003 z.z. o nájme
poľnohospodárskej pôdy
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor dňa 19.12.2017 zaslal obci
Jánovce usmernenie ku konaniu podľa novely zákona č. 504/2003 z.z. o nájme
poľnohospodárskej pôdy. Usmernenie sa dotýka vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorým
boli v minulosti vymerané pozemky do náhradného užívania podľa § 15 zákona č. 330/1991
Zb. a týmto majú možnosť požiadať okresný úrad o rozhodnutie o podnájomnom vzťahu
k doterajším náhradným pozemkom. Nepodaním žiadosti na pozemkový a lesný odbor
Okresného úradu Galanta do 28.2.2018 užívanie náhradného pozemku zaniká. Usmernenie
bude zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
OZ berie na vedomie

5./b Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod budovou obecného úradu
P. Jozef Ďuriš navrhol riešenie usporiadania pozemkov na parcele č. 321/101 o výmere
3034 m2, ktorá je vo vlastníctve siedmych fyzických osôb a Slovenského pozemkového
fondu.
OZ navrhlo
Starostovi obce pripraviť postup na usporiadanie pozemkov na parcele č. 321/101.

Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ:
5./c O rozpočtovom provizóriu
Podľa §11 zákona č. 426/2013 zo dňa 29. novembra 2013 ktorým sa mení a dopĺňa Zákon
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
„Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový
rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa
osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný
celok podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku
predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov
schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho
rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória,
ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom
rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu
podľa osobitných predpisov.“
OZ berie na vedomie
5./d O východiskových štatistických údajoch a podiely obcí na výnose DPFO pre rok
2018
K 1.1.2017 obec Jánovce mala v evidencii 488 obyvateľov, počet obyvateľov nad 62 rokov
bol 94. Prepočítaný podiel, ktorý obec Jánovce obdrží z výnosu DPFO na rok 2018 činí sumu
176 434 €.
OZ berie na vedomie
5./e O zmene zákona o správnych poplatkoch a o ochrane osobných údajov
Finančná správa SR vydala informácie k zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, ktorý nadobudne účinnosť od 1.1.2018. Nový zákon č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa nového
európskeho nariadenia GDPR na Slovensku nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018.

OZ berie na vedomie
5./f O harmonograme vývozov separovaných zložiek KO pre rok 2018
Dňa 19.12.2017 Obec Jánovce obdržala harmonogram vývozov separovaných zložiek KO pre
rok 2018, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
OZ berie na vedomie
5./g O vyhodnotení kultúrno-spoločenských podujatí v mesiaci december 2017
Starosta obce vyhodnotil podujatia „Mikuláš“, „Predvianočné posedenie dôchodcov“,
„Privítanie mladomanželov roku 2017“, „Privítanie novorodencov roku 2017“ a „Spokojné
Vianoce prichádzame priať“. Zároveň sa poďakoval poslancom OZ a p. Eve Botkovej
predsedkyni Klubu dôchodcov za prípravu a úspešný priebeh uvedených podujatí. Ďalej sa
poďakoval týmto sponzorom, ktorí prispeli na uvedené kultúrno-spoločenské podujatia:
p. Jozefovi Ďurišovi, p. Árpádovi Szabóovi, p. Terézii Dubaňovej a p. Zoltánovi Drinócymu.
OZ berie na vedomie

Na záver sa p. Dubaň opýtal prítomných, či majú nejaké pripomienky, nakoľko neboli žiadne
19. riadne zasadnutie OZ ukončil.

Ľudovít Dubaň
starosta obce

STAROSTA
obce
JÁNOVCE
---------------------

Pozvánka
V súlade s §- om 1, ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m 19. /devätnáste/ riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
obce J á n o v c e
ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra /streda/ 2017 o 16,00 hod.
na Obecnom úrade v Jánovciach s týmto programom:
1. O t v o r e n i e
a/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b/ Dotazy a pripomienky obyvateľov
c/ Kontrola plnenia uznesenia OZ č.17/2017
2. Informácie o rozhodnutí Okresného úradu Trnava, odbor výstavby

a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy o umiestnení stavby
„Dom sociálnych služieb“ v lokalite Jánovce 11
3. Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o pravidlách predaja v obchode a času

prevádzky služieb na území obce Jánovce
4. Rôzne
5. Záver

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

Overovatelia

Mgr. Terézia Némethová

...................................................

Zoltán Tanko

...................................................

Zapísala: Mgr. Andrea Baráthová

...................................................

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

Prezenčnálistina
zo 19. devätnásteho riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
v Jánovciach, ktoré sa konalo dňa 20.12.2017

------------------------------------------------------------------------1. Ľudovít Dubaň, starosta obce

.....................................................

2. Ján Botka

.....................................................

3. Gabriela Bartalosová

.....................................................

4. Nora Horváthová

....................................................

5. Zoltán Tanko

....................................................

6. Mgr. Terézia Némethová

....................................................

– zapisovateľka

…..................................................

Ostatní prítomní :
Meno a priezvisko Podpis
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........................................................
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