ZÁPISNICA
z 10. (desiateho) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 05.05. 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

Deviate 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: Marian Minárik, Mgr.
Zuzana Takáčová a Ing. Ladislav Szabo. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci
Marek Botka 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. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy
5. Návrh a schválenie VZN č. 2/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole
6. Návrh a schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Jánovce
7. Schválenie zmluvy o užívaní siete a prenájme konzol
8. Rôzne : žiadosti a informácie
9. Diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.

Program rokovania poslanci schválili jednohlasne

4. Návrh a schválenie VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (Príloha č.1). Poskytnutá výška transferu pre
materskú školu na rok 2021 podľa schváleného rozpočtu obce Jánovce je 3201,38 € na jedno
dieťa
Návrh na uznesenie č. 1/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/10/2021
Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Návrh a schválenie VZN č. 2/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 2/2021 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole (Príloha č.2), pretože bolo potrebné zjednotiť sumu pre deti s trvalým
pobytom v obci a pre deti s pobytom mimo obce Jánovce. Rozdielne určenie výšky nebolo
v súlade so zmenou ktorá prebehla v platnej legislatíve. Navrhlo sa zjednotiť sumu na 20 € do
konca školského roka. Nakoľko obec nezvláda financovanie materskej školy sa navrhlo od
1.9.2021 zvýšiť výšku príspevku na 25 €. V rámci diskusie bolo niektorými poslancami
navrhnuté zvýšiť príspevok na 30 až 35.-€. Do konečného hlasovania bol predložený návrh
v pôvodnom znení návrhu, t.j. od 01.09.2021 jednotná výška príspevku 25.-€/dieťa/mesiac.
Návrh na uznesenie č. 2/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/10/2021
Za:3

Proti: 0

Zdržal sa: 2 ( Botka, Szabo)

6. Návrh a schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Jánovce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Jánovce
(príloha č.3), ktorý bol poslancom zaslaný aj elektronicky.
Návrh na uznesenie č. 3/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce Jánovce

Hlasovanie k uzneseniu č. 3/10/2021
Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Schválenie zmluvy o užívaní siete a prenájme konzol
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmluvy o užívaní siete a prenájme konzol
obecného rozhlasu od spoločnosti RapidNet s.r.o. na dobu 15 rokov za jednorázový poplatok
11 600 €. Operátor má záujem prostredníctvom predmetnej káblovej siete a konzol poskytovať
vopred neurčeným záujemcom na území obce elektronické komunikačné služby. Zmluva sa má
uzavrieť v záujme rozvoja integrácie a digitalizácie spoločnosti, modernej komunikačnej
infraštruktúry a umožnenia prístupu verejnosti k elektronickým komunikačným službám
v rámci obce.
Návrh na uznesenie č. 4/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje prenájom káblovej siete obecného rozhlasu
a prináležiacich konzol spoločnosti RapidNet s.r.o. za podmienok uvedených v predloženom
návrhu zmluvy, t.j. na dobu 15 rokov od uzavretia zmluvy za jednorázový poplatok 11 600 €
Hlasovanie k uzneseniu č. 4/10/2021
Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Rôzne
a.) Zásielkovňa box
Starosta obce informoval OZ o možnosti zabezpečenia v obci Z-BOX, ktoré slúži ako
samoobslužné výdajné miesto Zásielkovňa. Z-BOX by bol k dispozícii pre občanov nonstop
24 hodín denne 7 dní v týždni. Z-BOX je dobíjaný solárnymi panelmi čiže nevyžaduje ani
elektrickú energiu od Obce. Starosta obce navrhol umiestnenie Z-Boxu na parkovisko pri
kultúrnom dome.
Návrh na uznesenie č. 5/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom
časti pozemku registra „C“ KN v Jánovciach, k. ú. Jánovce, parc. č. 104/1 zastavaná plocha 0,74
m² (2 stĺpce) – LV č. 1, pre účely alternatívnej poštovej služby ,,Zásielkovňa“, v zastúpení
spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO
48136999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so
Zásielkovňou, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiáli k bodu č.8a

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.5.2021, ako alternatívu poštovej služby, na
dobu neurčitú, za nájomné 1 Eur po celú dobu trvania nájmu.

Hlasovanie k uzneseniu č. 5/10/2021
Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta ďalej informoval OZ
b.) o finalizácii administratívneho spracovávania zmien Územného plánu obce Jánovce
zazmluvneným architektom. Informoval, že okrem dohodnutých regulatív zadal architektovi
zakomponovať i víziu budúcich cyklotrás, konkrétne ktorá by mohla viesť popri poľnej ceste
smerom na Čiernu vodu a druhá ako prepoj medzi obcou Jánovce a Veľké Úľany.
c.) o plánovanom cyklopodujatí „Spoznaj svoj kraj“ ktoré sa plánuje zorganizovať v rámci
združenia „Miktoregion 11+“, ktorého sú Jánovce súčasťou. Trasa cyklopodujatia je predbežne
plánovaná z Jelky cez Veľké Úľany, následne Včelárska paseka, Jánovce, Jelka. Podujatie je
neoficiálne plánované na 26.6.2021.
d.) o zmene na pozícii riaditeľa MŠ Jánovce, kde bola dočasne poverená riadením pani Zuzana
Ješko. Bývalá pani riaditeľka Hakala dala žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou,
ktorej bolo vyhovené a končí pracovný pomer k 14.05.2021.

OZ berie na vedomie
e.) o potrebe riešiť v MŠ na letné mesiace prekrytie časti plochy dvora nejakým tienidlom alebo
iným spôsobom, a tým zlepšiť herné prostredie pre deti. Starosta navrhol riešiť obstaranie
vhodného spôsobu tienenia z financií ušetrených v rámci realizácie testovania obyvateľstva na
Covid19.
OZ berie na vedomie a súhlasí so zdrojom financovania

6. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
7. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:
Marek Botka ............................
Barbora Némethová ............................
zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

