ZÁPISNICA
z 11. (jedenásteho) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 22.06. 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

Jedenáste 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: Ing. Ladislav Szabo
a Marek Botka. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr. Zuzana Takáčová
a Barbora Némethová.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Záverečný účet obce Jánovce za rok 2020
Výročná správa obce Jánovce za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jánovce na II. Polrok 2021
Rôzne : žiadosti a informácie
Diskusia
Záver
Program rokovania poslanci schválili jednohlasne

4.

Záverečný účet obce Jánovce za rok 2020

Starosta obce informoval poslancov OZ o hospodárení obce za rok 2020 a predložil záverečný
účet obce, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zápisnice (príloha č. 1). Z prebytku rozpočtového
hospodárenia bola určitá suma určená pri schvaľovaní rozpočtu obce na vyrovnanie rozpočtu.
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zvyšok prebytku rozpočtového hospodárenia
v celkovej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. Hlavný kontrolór obce predniesol
stanovisko k záverečnému účtu obce a odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť
hospodárenie obce bez výhrad.
Návrh na uznesenie č. 1/11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2020 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 25 214,18 €.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/11/2021
Za:4

5.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Výročná správa obce Jánovce za rok 2020

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už
nečítala. Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená
o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch a podobne (príloha
č.2). Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne
pripomienky.
OZ berie na vedomie výročnú správu za rok 2020

6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jánovce na II. Polrok
2021

V súlade s § 18f ods. (1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení,
hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2021 (príloha č. 3). Obecné zastupiteľstvo nemalo žiadne pripomienky k Plánu kontrolnej
činnosti.

Návrh na uznesenie č. 2/11/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2021
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/11/2021
Za:4
7.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne
a.) Verejné obstarávanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie
V období od 11.5.2021 do 2.6.2021 prebehlo verejné obstarávanie na rekonštrukciu
miestnej komunikácie. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku bola zaslaná
13 firmám a obec obdržala celkovo 3 cenové ponuky od firiem Doprastav a.s, Metrostav
DS a.s. a PORR s.r.o. Najnižšiu výťaznú cenovú ponuku ponúkla firma PORR s.r.o. so
sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava v celkovej výške 37 693,13 € s DPH. Podľa
predbežných informácií rekonštrukcia miestnej komunikácie by mala byť zrealizovaná
v druhej polovici júla.
OZ berie na vedomie
b.) Územný plán obce Jánovce - zmeny a doplnky č. 3/2021
Obec Jánovce ako obstarávateľ Územného plánu obce Jánovce – Zmeny a doplnky č.
3/2021 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením
§ 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám
začatie prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Jánovce – Zmeny a
doplnky č. 3/2021. Územný plán obce Jánovce – Zmeny a doplnky č. 3/2021 je počas
30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Jánovce a taktiež na
internetovej stránke obce www.janovce.sk. Verejnosť je oprávnená podať k návrhu
riešenia Územného plánu obce Jánovce – Zmeny a doplnky č. 3/2021 pripomienky do
30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Jánovce.
Oznámenie bolo zaslané aj dotknutým orgánom, dotknutým obciam, dotknutému
samosprávnemu kraju a dotknutým právnickým osobám, ktorí majú možnosť uplatniť
svoje stanovisko v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
Prerokovanie Územného plánu obce Jánovce – Zmeny a doplnky č. 3/2021 uskutoční
v dňoch od 10.7.2021 do 31.7.2021.
OZ berie na vedomie

c.) Nákup pergol a záhradného nábytku pre deti v MŠ
Starosta obce informoval poslancov OZ o nákupe a realizácii 2 pergol a záhradného nábytku
do materskej školy kvôli prekrytiu časti plochy dvora v horúcich letných mesiacoch, ktoré bolo
odsúhlasené na predchádzajúcom zasadnutí. Informoval poslancov o potrebe dokúpenia ešte
jednej lavice a jedného stola , ktoré by bolo financované ešte z ušetrených financií v rámci
realizácie testovania obyvateľstva na Covid19.
OZ berie na vedomie a súhlasí s kúpou lavice a stola do MŠ

8. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
9. 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

