ZÁPISNICA
zo 4. (štvrtého) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 16.decembra 2019
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Jozef Čechovič - starosta
obce, ktorý konštatoval, že sú prítomný 5 poslanci, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých
bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Marek Botka a Marian
Minárik. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr. Zuzana Takáčová a Barbora
Némethová.
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.4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach
a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh a schválenie VZN č.5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jánovce
6. Návrh a schválenie VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj od 01.01.2020
7. Návrh a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019
8. Určenie podmienok výberového konania na pozíciu Hlavného kontrolóra
9. Rôzne : žiadosti a informácie
10. Diskusia
11. Záver
1.
2.
3.
4.

Starosta navrhol prerokovať najprv bod 5 nakoľko od bodu 5 sa odvíjal bod 4 a ďalej
postupovať podľa poradia. Predložený program bol jednohlasne schválený.

5. Návrh a schválenie VZN č.5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jánovce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce (Príloha č.1). Starosta začal
podrobnejšie rozoberať jednotlivé typy triedenia odpadov, ktoré sú uvedené v návrhu VZN č.
5/2019. Následne prebehla diskusia medzi OZ a obyvateľmi obce o možnostiach separovania.
Návrh na uznesenie č. 1/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jánovce č. 5/2019 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/4/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Návrh a schválenie VZN č.4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o
miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o
miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(Príloha č.2). Prebehla diskusia medzi OZ a obyvateľmi obce o možnostiach určovania
poplatkov za komunálny odpad.
Návrh na uznesenie č. 2/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jánovce č. 4 /2019 o
dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a to v znení úprav vykonaných na 4. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/4/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Návrh a schválenie VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj od 01.01.2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
od 01.01.2020 (Príloha č.3). Starosta navrhol zatiaľ najnižšiu možnú zákonnú sumu 3 € pre
fyzické osoby a 5 € pre právnické osoby.
Návrh na uznesenie č. 3/4/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jánovce č. 6/2019 o
miestnom poplatku za rozvoj od 01. 01. 2020
Hlasovanie k uzneseniu č. 3/4/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Návrh a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu obce Jánovce za rok 2019
(Príloha č.4). Následne poznamenal, že návrh rozpočtu na rok 2020 ešte nie je vytvorený kvôli
viacerým chýbajúcim informáciám, ktoré sú potrebné zahrnúť do rozpočtu a preto vstúpime do
rozpočtového provizória.
Návrh na uznesenie č. 4/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie k uzneseniu č. 4/4/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Určenie podmienok výberového konania na pozíciu Hlavného kontrolóra
Starosta obce poznamenal, že je potrebné vyhlásiť voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra obce
Jánovce a preto je potrebné aj určiť rozsah pracovných hodín týždenne a určiť pracovný
úväzok. Po diskusii OZ navrhlo 5 hodinový pracovný čas týždenne a 0,13 % úväzok.
Návrh na uznesenie č. 5/4/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vyhlásiť voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra
obce Jánovce. Zároveň sa uznáša na určení pracovného úväzku hlavného kontrolóra v rozsahu
5 hodín týždenne, čo je 0,13 % pracovný úväzok
Hlasovanie k uzneseniu č. 5/4/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Rôzne : žiadosti a informácie
STAROSTA OBCE INFORMOVAL OZ :
-

O vybudovaní vodomerných šácht pre kultúrny dom a TJ Jánovce pre napojenie sa na
verejnú kanalizáciu.

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 ............................
Barbora Némethová

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

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

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

