ZÁPISNICA
z 7. (siedmeho) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 17.6. 2020
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Hlavný kontrolór:

Mgr. Mária Tomovičová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Siedme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Jozef Čechovič starosta obce, ktorý konštatoval, že sú prítomný 4 poslanci, takže OZ je uznášania schopné vo
všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ladislav Szabo
a Barbora Némethová. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr. Zuzana Takáčová
a Marian Minárik.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:
Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Návrh a schválenie VZN č.6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
6. Schválenie Výročnej správy obce Jánovce za rok 2019
7. Schválenie Záverečného účtu obce Jánovce za rok 2019
8. Prerokovanie vstupu Obce Jánovce do Mikroregiónu 11+
9. Rôzne : žiadosti a informácie
10. Diskusia
11. Záver
1.
2.
3.
4.

Program rokovania poslanci schválili jednohlasne

4.
Návrh a schválenie VZN č.6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (Príloha č.1). Poskytnutá výška transferu pre
materskú školu na rok 2020 podľa schváleného rozpočtu obce Jánovce je 2914 € na jedno dieťa.
Návrh na uznesenie č. 1/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/7/2020
Za:4

5.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1I. polrok 2020

V súlade s § 18f ods. (1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení,
hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2020 (príloha č. 2). Obecné zastupiteľstvo nemalo žiadne pripomienky k Plánu kontrolnej
činnosti.
Návrh na uznesenie č. 2/7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2020
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/7/2020
Za:4

6.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválenie Výročnej správy obce Jánovce za rok 2019

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Výročnú správu obce k 31.12.2019 (Príloha
č. 3)
Návrh na uznesenie č. 3/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Výročnú správu obce Jánovce za rok 2019
Hlasovanie k uzneseniu č. 3/7/2020
Za:4

7.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválenie Záverečného účtu obce Jánovce za rok 2019

Starosta obce informoval poslancov OZ o hospodárení obce za rok 2019 a predložil záverečný
účet obce, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zápisnice (príloha č. 4). Starosta obce navrhol
obecnému zastupiteľstvu prebytok rozpočtového hospodárenia v celkovej výške použiť na
tvorbu rezervného fondu kvôli zníženiu príjmov z DPFO v súvislosti s pandémiou

koronavírusu. Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce a
odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť hospodárenie obce bez výhrad.
Návrh na uznesenie č. 4/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2019 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 16 036,74 €.
Hlasovanie k uzneseniu č. 4/7/2020
Za:4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie č. 5/7/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2019.
OZ berie na vedomie

8.

Prerokovanie vstupu Obce Jánovce do Mikroregiónu 11+

Starosta obce informoval poslancov OZ, že bol oslovený s ponukou spolupráce v rámci aktivít
Mikroregiónu 11 PLUS, ktorý je v súčasnosti územne v bezprostrednom dotyku s katastrálnym
územím obce Jánovce. Starosta obce predniesol poslancom OZ strategické zameranie
Mikroregiónu 11 PLUS, ktorého členmi je v súčasnosti 15 obcí a má vymedzené 3 základné
oblasti ako inštitucionálna spolupráca + administratívna a technická podpora, cestovný ruch a
turizmus, nakladanie s odpadmi. Následne prebehla diskusia medzi OZ.
Návrh na uznesenie č. 6/7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup Obce Jánovce do Mikroregiónu 11 PLUS
Hlasovanie k uzneseniu č. 6/7/2020
Za:3

9.

Proti: 0

Zdržal sa:1 (Takáčová)

Rôzne : žiadosti a informácie

a.) Rekonštrukcia rozhlasového vedenia
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v najbližšom období sa začne už administratívna
príprava podkladov pre rekonštrukciu rozhlasového vedenia s predpokladom reálnych prác už
budúci mesiac.
OZ berie na vedomie

10. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.

11. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:
Mgr. Zuzana Takáčová ............................
Marian Minárik ............................
zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

