ZÁPISNICA
z 2. (druhého) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 26.júna 2019
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Jozef Čechovič - starosta
obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 5 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo
všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Ladislav Szabo,
Marián Minárik. a Marek Botka. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Barbora
Némethová a Mgr. Zuzana Takáčová.
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.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy
5. Návrh a schválenie VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch vyberaných obcou
Jánovce
6. Návrh a schválenie dodatku č.2 ku komunitnému plánu obce Jánovce na roky 2016 2019
7. Schválenie Výročnej správy obce Jánovce za rok 2018
8. Schválenie Záverečného účtu obce Jánovce za rok 2018
9. Prerokovanie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
10. Prerokovanie financovania futbalového klubu TJ Družstevník Jánovce v prípade
postupu do vyššej ligy
11. Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa obce konané dňa 20. júla 2019
12. Rôzne : žiadosti a informácie
13. Diskusia
14. Záver
1.
2.
3.
4.

Predložený program bol jednohlasne schválený.

4. Návrh a schválenie VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (Príloha č.1). Poskytnutá výška transferu pre
materskú školu na rok 2019 podľa schváleného rozpočtu obce Jánovce je 2825 € na jedno dieťa.
Návrh na uznesenie č. 1/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/2/2019
Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

5. Návrh a schválenie VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch vyberaných obcou Jánovce
Starosta obce

predložil

poslancom OZ návrh VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch

vyberaných obcou Jánovce (Príloha č.2). Poslanci návrh prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 2/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch
vyberaných obcou Jánovce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/2/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Návrh a schválenie dodatku č.2 ku komunitnému plánu obce Jánovce na roky 2016 2019
Starosta obce predložil poslancom OZ dodatok č.2 ku komunitnému plánu obce Jánovce na
roky 2016-2019 ( príloha č.3), ktorého predmetom je naplnenie priority č. 2 komunitného plánu
a síce zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov pre potreby občanov obce.
Občianske združenie Svätá Terézia z Lisieux, o.z.- buduje v obci „Zariadenie pre seniorov
Svätá Terézia“ s kapacitou zariadenia 40 osôb. Občianske združenie zamestnáva 20
zamestnancov - z toho 11 odborných.
Návrh na uznesenie č. 3/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje dodatok č.2 ku komunitnému plánu obce
Jánovce na roky 2016 -2019
Hlasovanie k uzneseniu č. 3/2/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Schválenie Výročnej správy obce Jánovce za rok 2018
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Výročnú správu obce k 31.12.2018
(Prílohač. 4)
Návrh na uznesenie č. 4/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Výročnú správu obce Jánovce za rok 2018.
Hlasovanie k uzneseniu č. 4/2/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Schválenie Záverečného účtu obce Jánovce za rok 2018
Starosta obce informoval poslancov OZ o hospodárení obce za rok 2018 a predložil záverečný
účet obce, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zápisnice (príloha č. 5).
Návrh na uznesenie č. 5/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2018 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 17 672,55 €.
Hlasovanie k uzneseniu č. 5/2/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Prerokovanie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Časť z podielových daní pre obce určená na financovanie školstva predstavuje 40% čo na rok
2019 predstavuje sumu 2560,19 € na jedno dieťa. Nakoľko celková výška transferu na rok 2019
pre materskú školu spolu s dotáciou z rozpočtu obce predstavuje sumu 2825€ na jedno dieťa
starosta obce navrhol poslancom OZ pouvažovať o zvýšení príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole. Poslanci OZ sa po diskusii dohodli, že a na ďalšie zasadnutie sa vypracuje
nový návrh na VZN, kde sa navrhne poplatok vo výške 15€ na jedno dieťa.

OZ berie na vedomie
10. Prerokovanie financovania futbalového klubu TJ Družstevník Jánovce v prípade
postupu do vyššej ligy
Pre úspešné absolvovanie majstrovských futbalových súťaží v oblasti II. trieda dospelí vedenie
TJ Družstevník Jánovce požiadalo Obec Jánovce a financovanie výdavkov futbalového klubu

pri postupe do vyššej triedy nakoľko sa vo vyššej triede zvýšia poplatky pričom TJ Družstevník
Jánovce bude zabezpečovať niektoré výdavky aj so sponzorských príspevkov.
Návrh na uznesenie č. 6/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje financovanie futbalového klubu TJ Družstevník
Jánovce v prípade postupu do vyššej triedy.
Hlasovanie k uzneseniu č. 6/2/2019
Za: 4

Proti: 1 (Takáčová)

Zdržal sa: 0

11. Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa obce konané dňa 20. júla 2019
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu zabezpečenia Dňa obce, o vytvorení
plagátu, o objednávke prezenčných materiálov obce a o získaní dotácie z TTSK na detské
atrakcie vo výške 500 €. OZ si po diskusii rozdelilo úlohy, ktoré budú zabezpečovať počas Dňa
obce.

OZ berie na vedomie
12. Rôzne : žiadosti a informácie
a.) Žiadosť o realizáciu stavby
Pani Mgr. Lucia Laliková bytom Jánovce 222 dňa 25.06.2019 požiadala o povolenie realizácie
prístrešku, ktorý by predstavoval drobnú stavbu do 25 m2 a z časti by zasahoval na parcelu
registra C č. 149/79, ktorá je vo vlastníctve Obce Jánovce. Po prejednaní OZ súhlasilo so
stavbou nakoľko ide len o malú časť parcely, ktorá v budúcnosti nie je využiteľná na významné
účely.
Návrh na uznesenie č. 7/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje realizáciu drobnej stavby na parcele registra C
č. 149/79, ktorá je vo vlastníctve Obce Jánovce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 7/2/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b.)Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Na návrh Obecného zastupiteľstva sa starosta informoval o postupe pre rekonštrukciu miestnej
komunikácie v ulici od RD p. Urbana po RD p. Kišša a v ulici oproti futbalového ihriska. Pre
požiadanie nenávratného finančného príspevku je potrebné schválenie plánovanej

rekonštrukcie miestnych komunikácií a vypracovanie podkladových materiálov k žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a podkladov k samotnej realizácii rekonštrukcie.
Návrh na uznesenie č. 8/2/2019
Obecné

zastupiteľstvo

v Jánovciach

schvaľuje

plánovanú

rekonštrukciu

miestnych

komunikácií a vypracovanie podkladových materiálov k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a podkladov k samotnej realizácii rekonštrukcie.
Hlasovanie k uzneseniu č. 8/2/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

12. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
13. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:
Mgr. Zuzana Takáčová ............................
Barbora Némethová

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

zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová ...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

