ZÁPISNICA
z 22. /dvadsiateho druhého/ riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jánovciach, ktoré sa konalo dňa 19.09.2018
Prítomní:
Starosta obce :

Ľudovít Dubaň

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Ľudovít Dubaň. Privítal všetkých
prítomných.
Skonštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní štyria poslanci, takže OZ
je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Program rokovania bol 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.20/2018
2. Opätovné prerokovanie žiadosti Bibiány Roščákovej, rod. Némethovej o povolenie
prístupu na parcelu č. 100/3 z parkoviska vedľa Kultúrneho Domu
3. Informácie o čerpaní rozpočtu obce Jánovce v roku 2018
4. Informácie o schválení rozpočtu obce na rok 2019
5. Voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018 – informácie
6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
7. Návrh riešenia havarijného stavu strechy budovy telovýchovnej jednoty a informácie
o sprevádzkovaní závlahového systému ihriska
8. Rôzne
9. Záver

1./a Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená: Mgr. Andrea Baráthová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Botka
Zoltán Tanko
1./b Dotazy a pripomienky obyvateľov
neboli žiadne
1./c Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 20/2018
Kontrolu plnenia uznesenia predviedol p. Ľudovít Dubaň. Jednotlivé body z uznesenia
č. 20/2018 boli prijaté nasledovne:
9./a Žiadosť o umiestnenie zákazových tabúľ v obci
Starosta obce informoval OZ, že zákazové tabule pre zákaz sypania smetí
a upozornenie držiteľov psov o odstránenie psích exkrementov z verejných
priestranstiev sú vo výrobe a po obdržaní budú umiestnené na vyhradené miesta
OZ

berie na vedomie

1. Opätovné prerokovanie žiadosti Bibiány Roščákovej, rod. Némethovej o povolenie
prístupu na parcelu č. 100/3 z parkoviska vedľa Kultúrneho Domu
Starosta obce informoval OZ o ďalších postupoch riešenia žiadosti o povolenie prístupu na
parcelu č. 100/3 z parcely 104/1 (parkovisko vedľa Kultúrneho Domu) na základe
neschválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok (pozri uznesenie č. 20/2018 bod 8).
Ďalej informoval o konzultácii s Ing. Arch. Monikou Dudášovou (spracovateľkou ÚPN obce
Jánovce) o možnostiach povolenia prístupu na parc. č. 100/3 z parcely č. 104/1. Na základe
zistených informácií zámer výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. 100/3,
nachádzajúcom sa v lokalite č. 8 podľa platného ÚPN obce Jánovce je možný za podmienky
vytvorenia resp. rezervovania koridoru pre verejnú komunikáciu, zabezpečujúcu prístup
k všetkým pozemkom v rámci tejto lokality nakoľko sa jedná o schválenú verejnoprospešnú
stavbu. Vjazd musí odsúhlasiť aj Dopravný inšpektorát v Galante a Okresný úrad Galanta
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Na základe stretnutia s projektantom sa navrhol prístup z parcely č. 104/1 z parkoviska vedľa
Kultúrneho Domu na parcelu č. 100/3. Navrhovaná prístupová plocha má celkovo 32 m 2 a
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice. Návrh bol zostavený tak, aby sa brala do
úvahy budúca miestna komunikácia, ktorá je navrhnutá v ÚPN obce Jánovce.
Po diskusii
OZ jednohlasne schvaľuje
na základe vypracovaného geometrického plánu a následne znaleckého posudku odkúpenie
navrhnutého prístupu vo výmere 32 m2 od Obce Jánovce
OZ navrhlo

zmluvou ošetriť spoločný vstup na parkovisko pri Kultúrnom Dome, možnosť viesť cez
vyhradenú plochu inžinierske siete a vynechanie 5 metrovej rezervy pre budúcu miestnu
komunikáciu.

2. Informácie o čerpaní rozpočtu obce Jánovce v roku 2018
Starosta obce informoval poslancov OZ o čerpaní rozpočtu a o chýbajúcich platbách
právnických osôb za dane z nehnuteľností. Na základe nedostatku financií sa bude upravovať
rozpočet a niektoré schválené výdavky nebude možné uskutočniť.
OZ

berie na vedomie

3. Informácie o schválení rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce navrhol poslancom OZ neschváliť rozpočet na rok 2019 a prejsť do
rozpočtového provizória nakoľko ešte do mesiaca december nebudú známe východiskové
štatistické údaje a podiely obcí na výnose DPFO pre rok 2019. Zákon č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
definuje:
„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.“
Po diskusii
OZ jednohlasne schvaľuje
prejsť do rozpočtového provizória v roku 2019
4. Voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018 – informácie
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní harmonogramu organizačno-technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a miest na podmienky obce. Voľby musia
prebehnúť v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Predseda Národnej
rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Ďalej informoval o
počte predložených kandidátnych listín kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Na post starostu obce Jánovce kandidatúru podali 3 kandidáti: Mgr. Jozef Čechovič,
Ing. Pavol Kopec, PhD. a Zoltán Tanko.
Na post poslanca OZ obce Jánovce kandidatúru podalo 10 kandidátov: Marek Botka, Nora
Horváthová, Marian Minárik, Barbora Némethová, Karol Prágai, Mgr.Svetlana Sandberg,
Angelika Stimová, Ing.Ladislav Szabo, Mgr. Zuzana Takáčová, Zoltán Tanko.
OZ

berie na vedomie

5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol poslanom OZ prenechať schválenie zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 20182022 novému obecnému zastupiteľstvu.
Po diskusii
OZ jednohlasne schvaľuje
schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva prenechať novému
obecnému zastupiteľstvu
6. Návrh riešenia havarijného stavu strechy budovy telovýchovnej jednoty a informácie
o sprevádzkovaní závlahového systému ihriska
Starosta obce informoval poslancov OZ o vzniknutom havarijnom stave strechy budovy
Telovýchovnej jednoty a s tým spojeným zatekaním dažďovej vody do miestností v budove.
Havarijný stav sa bude riešiť náterovým ošetrením strechy materiálom Sanakryl TOP v troch
vrstvách. Ďalej informoval OZ aj o realizácii závlahového systému ihriska, ktoré sa už
sprevádzkovalo.
OZ

berie na vedomie

7. Rôzne
8./a Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí v mesiaci jún – august 2018

Starosta obce informoval o kultúrno-spoločenských podujatiach obce, ktoré
prebehli v mesiacoch jún až august 2018:
-

Deň detí dňa 2.6.2018

-

Deň obce Jánovce dňa 21.7.2018

-

Deň obce Jánosháza v Maďarsku dňa 18.8.2018

Zároveň vyhodnotil kultúrno – spoločenské podujatia ako príjemné obecné
podujatia a zároveň sa poďakoval poslancom OZ, Poľovníckemu združeniu úsek
Hrubá Borša - Jánovce, členom klubu dôchodcov, svojpomocnému klubu žien
Slnečnica, Komunitnému centru Tenenet a všetkým aktívne zúčastneným
občanom za pomoc pri ich organizovaní a za sponzorské príspevky.

Ďalej oznámil poslancom OZ, že na žiadosť riaditeľky MŠ schválil objednanie
animátora na podujatie Deň detí, ktoré sa bude konať v areáli TJ dňa 1.6.2019
nakoľko bolo potrebné animátora včas rezervovať kvôli jeho vyťaženosti.
OZ

berie na vedomie

Starosta obce ďalej informoval OZ:
8./b o prijatí dvoch nových kvalifikovaných učiteliek do Materskej školy
8./c o osadení vitrín do Rímsko-katolíckeho a Evanjelického cintorína s mapou a menami
hrobových miest, ktoré vytvorila spoločnosť virtualnecintoriny.sk v spolupráci s obecným
úradom.
8./d o podaní žiadostí na ZVS Šaľa pre napojenie sa na kanalizáciu a verejný vodovod do
objektov: Kultúrny dom, Telovýchovná jednota a Materská škola.
8./e o rekonštrukcii a rozšírení chodníka na parc.č. 329/6 o dĺžke 67 m a šírke 1,5 m,
o vybudovaní prístupu k letnému javisku v areáli TJ na parc.č. 329/1 o ploche 90 m2,
o vybetónovaní plochy vedľa bufetu o ploche 55 m2 a o vyhotovení vstupnej brány k letnému
javisku. Práce sa uskutočnili v mesiacoch jún a júl. Zároveň sa v budove Telovýchovnej
jednoty previedla výmena časti elektrického rozvádzača, úprava a montáž nových istiacich
prvkov
OZ

berie na vedomie

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

Ľudovít Dubaň
starosta obce

