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ZÁPISNICA
z 15. /pätnásteho/ riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jánovciach, ktoré sa konalo dňa 27.02.2017
Prítomní:
Starosta obce :

Ľudovít Dubaň

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Lelkešová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

15. 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

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2017
3. Schválenie rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu verejného záujmu a
schvaľovanie členov komisie verejného záujmu
4. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2009 Daň za užívanie verejného
priestranstva - protest prokurátora
5. Stanovisko k zámeru spoločnosti Orange Slovensko,a.s., vedeniu prípojky elektrickej
energie podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Jánovce za účelom posilnenia signálu
GSM a LTE
6. Stanovisko k PD pre územné konanie na akciu „Dom sociálnych služieb“ na parcele
č.127/59 v lokalite Jánovce 11
7. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 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
8. Prerokovanie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
9. Prejednanie žiadosti o prenájme časti priestorov bývalej MŠ Jánovce pre Komunitné
centrum Tenenet o.z., Lichnerova 41, Senec
10. Rôzne
11. Záver

1./a Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená:
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Mgr. Andrea Lelkešová
Mgr. Terézia Némethová
Nora Horváthová

1./b Dotazy a pripomienky obyvateľov
neboli žiadne
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2017 – bežné
príjmy, bežné výdaje a kapitálové výdaje. Rozpočet obce bude pripomienkovaný
a schválený na najbližšom riadnom zasadnutí OZ (príloha č.1).
OZ

berie na vedomie

3. Schválenie rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu verejného
záujmu a schvaľovanie členov komisie verejného záujmu
Starosta obce informoval poslancov OZ o povinnosti schválenia rokovacieho
poriadku a schválenia členov komisie na ochranu verejného záujmu
v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov starostu obce (príloha č.2).
Po prejednaní bolo prijaté nasledovné:
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
rokovací poriadok a členov komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne:
predseda komisie:
Ján Botka
člen komisie:
Nora Horváthová
člen komisie:
Mgr. Terézia Némethová

4. Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č.7/2009 Daň za užívanie
verejného priestranstva - protest prokurátora
Starosta obce dňa 21.11.2016 obdržal protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 a
§ 27 ods.1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
proti čl. I Všeobecne záväzného nariadenia obce Jánovce č.7/2009 Daň za
užívanie verejného priestranstva ako aj ustanoveniu označenému len ako
„Sadzba dane“ a navrhuje uvedené ustanovenia zrušiť a nahradiť novými
ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zákonom (príloha č.3).
a./ OZ vyhovuje
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jánovce
č.7/2009 Daň za užívanie verejného priestranstva
b./ OZ jednohlasne schvaľuje
zrušenie Všeobecne záväzne nariadenia obce Jánovce č.7/2009 Daň za užívanie
verejného priestranstva v plnom rozsahu
5. Stanovisko k zámeru spoločnosti Orange Slovensko,a.s., vedeniu prípojky
elektrickej energie podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Jánovce za
účelom posilnenia signálu GSM a LTE
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Jánovce obdržala dňa
15.02.2017 žiadosť o stanovisko k zámeru spoločnosti Orange Slovensko,a.s.,
vedeniu prípojky elektrickej energie podľa projektovej dokumentácie
v k.ú. Jánovce za účelom posilnenia signálu GSM a LTE. Projekt sa týka
realizácie základňovej stanice elektronickej komunikačnej siete 1412BR
s názvom HRUBA BORSA_JANOVCE na parcele č. 1186. Prípojka bude
čiastočne vedená v k.ú. Kráľová pri Senci a čiastočne v k.ú. Jánovce.
Predpokladaný termín výstavby je rok 2017 (príloha č.4)
Po diskusii
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e

vedenie prípojky elektrickej energie podľa predloženej
dokumentácie v k.ú. Jánovce spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

projektovej

6. Stanovisko k PD pre územné konanie na akciu „Dom sociálnych služieb“
na parcele č.127/59 v lokalite Jánovce 11
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Jánovce obdržala dňa
15.02.2017 od Ing. Arch. Štefana Müllera autorizovaného architekta žiadosť
o stanovisko k PD pre územné konanie na akciu „Dom sociálnych služieb“ na
parcele č.127/59 v lokalite Jánovce 11 (príloha č.5).
Po diskusii
a./ OZ neschvaľuje

(4x proti, Némethová sa zdržala hlasovania)

v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je „Územný plán
obce Jánovce“ schválený uznesením OZ v Jánovciach č. 24/2006 zo dňa
03.03.2006 v znení neskorších predpisov, v ktorom pozemok C-KN parcela č.
127/59 je súčasťou novej rozvojovej plochy č. 11 mimo zastavaného územia
určenej na funkciu bývania. Stavba „Dom sociálnych služieb“ nie je v súlade
s platným ÚPN obce Jánovce a aj v technickej správe projektovej dokumentácie
pre územné konanie na akciu „Dom sociálnych služieb“ sa uvádza, že sa jedná
o lokalitu RP č.11 určenú na bývanie s max. 2 NP a max. mierou zastavanosti
parcely 50% a stavba nespadá do funkcie bývania.
b./ OZ n a v r h l o
vyhľadať investorovi Vlkolia s.r.o., Kráľová pri Senci č. 421 inú lokalitu pre
umiestnenie stavby „Dom sociálnych služieb“ v obci Jánovce
7. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 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.1 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.1 prišlo k zvýšeniu
ceny o 4% za zneškodnenie zmesového, objemného a zmiešaného stavebného

odpadu čo činí navýšenie v silnejších mesiacoch o 7,90 €, prišlo k zníženiu cien
o 50% u inertných stavebných odpadov a zeminy a kameniva. Cena manipulácie
s nádobami zostala totožná, ale cena dopravy sa zvýšila o 27%,
t.j. o 18,24€/mesačne (príloha č.6).
Po prerokovaní
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
Dodatok č.1 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
8. Prerokovanie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom
Starosta obce informoval poslancov OZ, že od 1. januára 2017 je účinná
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z.
o odpadoch. Zákon ukladá povinnosť obciam zabezpečiť každej domácnosti
zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad s minimálnym objemom 120
litrov so zaistením jej odvozu minimálne jeden krát za 14 dní (od marca do
novembra) alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti
kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá
vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“. Žiadosť
o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný
kompostovací zásobník a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení
k vyplnenej žiadosti.
OZ berie na vedomie
9. Prejednanie žiadosti o prenájme časti priestorov bývalej MŠ Jánovce pre
Komunitné centrum Tenenet o.z., Lichnerova 41, Senec
Obec Jánovce obdržala dňa 24.02.2017 od občianskeho združenia TENENET
o.z., so sídlom Lichnerova 41, Senec žiadosť o prenájom časti priestorov bývalej

MŠ Jánovce pre Komunitné centrum Tenenet o.z., Lichnerova 41, Senec
(príloha č.7).
Po diskusii a na základe informácií starostu obce
OZ navrhlo
Prešetrenie podmienok a možností prestavby a úpravy priestorov bývalej MŠ
Jánovce pre Komunitné centrum podľa kritérií Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Galanta. Na základe písomného vyjadrenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva obecné zastupiteľstvo na najbližšej schôdzi rozhodne
o žiadosti.
Rôzne:
10./a Termíny kultúrno-spoločenských podujatí v obci
Na základe diskusie medzi starostom obce a poslancami OZ boli určené
nasledovné termíny kultúrno-spoločenských podujatí:
22.04.2017 – DEŇ ZEME
30.04.2017 – STAVANIE MÁJA
14.05.2017 – DEŇ MATIEK
03.06.2017 - MDD
18.06.2017 – DEŇ OTCOV
01.07.2017 – DEŇ OBCE
Konkrétne technicko – organizačné podmienky jednotlivých podujatí budú
priebežne konzultované a pripravované s poslancami a organizáciami, ktoré sa
budú podieľať pri ich zabezpečovaní.
OZ

berie na vedomie

10./b Poďakovanie – Spojme sa spevom
Starosta obce sa poďakoval organizátorom, predovšetkým Mgr. Terézii
Némethovej, Klubu žien Slnečnica a Spevokolu Magnólia za úspešné
zabezpečenie podujatia s názvom „Spojme sa spevom“, ktoré sa konalo
4.februára 2017 a členom Klubu dôchodcov za pomoc pri prácach v bývalých
priestoroch MŠ.

OZ b e r i e n a

vedomie

10./c Verejné osvetlenie – výmena a oprava
Starosta obce informoval o výmene 14 ks žiariviek, 7 ks výbojok, 1 ks LED
osvetlovacieho telesa a o odstránení poruchy zemného kábla medzi rodinnými
domami č. 204 a č.107.
OZ b e r i e n a

vedomie

10./d Krádež zvona - umieráčika
Starosta obce informoval o krádeži zvona - umieráčika v hodnote 1000 €, ktorý
sa nachádzal v R-K cintoríne. Krádež prebehla v noci z 11.2.2017 na 12.2.2017
a na OOPZ Jelka bola nahlásená 13.02.2017. Prípad sa v súčasnosti vyšetruje.
OZ b e r i e n a

vedomie

10./e Internetová stránka obce Jánovce
Starosta obce Jánovce navrhol tvorbu novej internetovej stránky obce Jánovce,
ktorá bude vyhovovať vyhláške č. 570/2009, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
tvorbu novej internetovej stránky obce podľa vyhlášky č. 570/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na záver sa p. Dubaň opýtal prítomných, či majú nejaké pripomienky, nakoľko
neboli žiadne 15. riadne zasadnutie OZ ukončil.

Ľudovít Dubaň
starosta obce

UZNESENIE OZ č. 14/2017
z 15. /pätnásteho/ riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 27.02.2017 v Jánovciach
______________________________________________________________
3. Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva na
ochranu verejného záujmu a schvaľovanie členov komisie verejného
záujmu
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
rokovací poriadok a členov komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne:
predseda komisie:
Ján Botka
člen komisie:
Nora Horváthová
člen komisie:
Mgr. Terézia Némethová
4. Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č.7/2009 Daň za užívanie
verejného priestranstva - protest prokurátora
a./ OZ vyhovuje
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jánovce
č.7/2009 Daň za užívanie verejného priestranstva
b./ OZ jednohlasne schvaľuje
zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jánovce č.7/2009 Daň za
užívanie verejného priestranstva v plnom rozsahu
5. Stanovisko k zámeru spoločnosti Orange Slovensko,a.s., vedeniu prípojky
elektrickej energie podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Jánovce za
účelom posilnenia signálu GSM a LTE
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
vedenie prípojky elektrickej energie podľa predloženej
dokumentácie v k.ú. Jánovce spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

projektovej

6. Stanovisko k PD pre územné konanie na akciu „Dom sociálnych služieb“
na parcele č.127/59 v lokalite Jánovce 11
a./ OZ neschvaľuje (4x proti, Némethová sa zdržala hlasovania)
v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je „Územný plán
obce Jánovce“ schválený uznesením OZ v Jánovciach č. 24/2006 zo dňa
03.03.2006 v znení neskorších predpisov, v ktorom pozemok C-KN parcela č.
127/59 je súčasťou novej rozvojovej plochy č. 11 mimo zastavaného územia
určenej na funkciu bývania. Stavba „Dom sociálnych služieb“ nie je v súlade
s platným ÚPN obce Jánovce a aj v technickej správe projektovej dokumentácie
pre územné konanie na akciu „Dom sociálnych služieb“ sa uvádza, že sa jedná
o lokalitu RP č.11 určenú na bývanie s max. 2 NP a max. mierou zastavanosti
parcely 50% a stavba nespadá do funkcie bývania.
b./ OZ n a v r h l o
Vyhľadať investorovi Vlkolia s.r.o., Kráľová pri Senci č. 421 inú lokalitu pre
umiestnenie stavby „Dom sociálnych služieb“ v obci Jánovce
7. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 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
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
Dodatok č.1 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
9. Prejednanie žiadosti o prenájme časti priestorov bývalej MŠ Jánovce pre
Komunitné centrum Tenenet o.z., Lichnerova 41, Senec
OZ navrhlo

Prešetrenie podmienok a možností prestavby a úpravy priestorov bývalej MŠ
Jánovce pre Komunitné centrum podľa kritérií Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Galanta. Na základe písomného vyjadrenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva obecné zastupiteľstvo na najbližšej schôdzi rozhodne
o žiadosti.
Rôzne:
10./e Internetová stránka obce Jánovce
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
tvorbu novej internetovej stránky obce podľa vyhlášky č. 570/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ľudovít Dubaň
starosta obce

