ZÁPISNICA
z 9. (deviatého) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 17.03. 2021
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

Deviate 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: Marek Botka a Barbora
Némethová. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Marián Minárik a Ing. Ladislav
Szabo.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
Rôzne : žiadosti a informácie
Diskusia
Záver
Program rokovania poslanci schválili jednohlasne

4.

Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2021

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce Jánovce na roky 2021 - 2023
(príloha č.1). Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu obce Jánovce za rok
2021. Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu a odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
Návrh na uznesenie č. 1/9/2021
a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021
b/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 20222023
c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok
2021-2023
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/9/2021
Za:4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Rôzne : žiadosti a informácie
a.) Správa o výsledkoch kontroly za rok 2020
Hlavná kontrolórka predložila OZ správu a výsledkoch kontroly za rok 2020 ( príloha č.2) .
Správa obsahuje zovšeobecnenú, súhrnnú informáciu o kontrolnej činnosti kontrolóra
s uvedením kontrolných zistení.

OZ berie na vedomie
Starosta ďalej informoval OZ
b.) o úspešnom verejnom obstarávaní na realizáciu rekonštrukcie káblového vedenia obecného
rozhlasu a o skutočnosti, že vysúťažená firma začne s prácami v najbližšom období
c.) o realizácii rekonštrukcie resp. výmeny svietidiel verejného osvetlenia v časti obce. Prišlo
k výmene cca 17 ks svietidiel za LED svietidlá. K realizácii výmeny prišlo obcou svojpomocne
dobrovoľníckou účasťou p. Minárika a p. Lehotského. Obec sa finančne na výmene svietidiel
podieľala len tým, že financovala ich kúpu.
d.) o zámere realizovať prístupovú cestu k už OZ schválenej novej lokalite pracovne nazvanej
Jánovce-Juh cez pozemky vo vlastníctve fyzických osôb (viď. príloha - mapka). Návrhovaná
trasa prístupovej cesty by mala oproti pôvodne navrhovanej trase (cestička smer Ereč) viacero
všeobecných výhod, a to väčší priestor na realizáciu plnohodnotnej obojsmernej komunikácie
aj s chodníkom. Ďalšou výhodou je umožnenie rozvoja obce v ďalšej lokalite, kde realizácia

komunikácie a hlavne realizácia inžinierskych sietí výrazne zatraktivní danú lokalitu, vytvorí
vlastníkom pozemkov v podstate takmer hotové stavebné pozemky, niekoľkonásobne navýši
doterajšiu hodnotu daných pozemkov. Hlavným cieľom však je, ako bolo na začiatku
spomenuté, vybudovanie plnohodnotnej komunikácie a plnohodnotné napojenie plánovanej
lokality na „hlavnú cestu“. Starosta informoval, že už realizoval predbežné rokovania
s jednotlivými vlastníkmi pozemkov, ktorí predbežne súhlasili s daným návrhom s podmienkou
doladenia určitých technických detailov. Financovanie výstavby cesty ako aj realizácia
inžinierskych sietí by spočívala na ťarchu investora plánovanej lokality „Jánovce-Juh“.

OZ berie na vedomie

6. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
7. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:
Marián Minárik ............................
Ing. Ladislav Szabo ............................
zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

