ZÁPISNICA
z 5. (piateho) mimoriadneho/neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Jánovce
zo dňa 23. augusta 2021
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Piate mimoriadne/neplánované 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: Mgr.
Zuzana Takáčová a Ing. Ladislav Szabo. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci
Marek Botka a Marian Minárik.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schvaľovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Jánovce pre TJ Družstevník Jánovce
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

4. Schvaľovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Jánovce pre TJ Družstevník Jánovce
Obec Jánovce obdržala žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od TJ Družstevník Jánovce
(príloha č.1). Celková výška požadovanej dotácie je 2420 € podľa rozpisu uvedeného v žiadosti.
Návrh na uznesenie č. 1/5M/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach SCHVAĽUJE dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2420 €
pre TJ Družstevník Jánovce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/5M/2021
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Rôzne
a.) Starosta informoval poslancov OZ o skutočnosti, že bol informovaný stavebnou
spoločnosťou PORR s.r.o. (ktorá bola víťaznou spoločnosťou v uskutočnenom verejnom
obstarávaní na rekonštrukciu miestnej komunikácie od hlavnej cesty smerom na Dom soc.
služieb), že z interných dôvodov nestíhajú zrealizovať rekonštrukciu cesty v stanovenom
termíne. Starosta položil poslancom otázku, či sa má obecný úrad snažiť o realizáciu daného
projektu ešte v roku 2021, alebo ho odložiť na rok 2022. V rámci diskusie prevládol
jednoznačný názor, pokúsiť sa o realizáciu projektu ešte v roku 2021.
b.)

Ďalej starosta informoval o ponuke spoločnosti VKÚ Harmanec na dodanie

veľkorozmernej turistickej mapy katastra obce vhodnej na vystavenie do exteriéru – na
verejnosť. Jedná sa o vyhotovenie ako verejná informačná tabuľa. Vzhľadom na predpoklad
rozvoja obce v najbližšom období, čím by sa uvedená tabuľa stala neaktuálnou, ponuka bola
v rámci diskusie zamietnutá.

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 ............................
Marian Minárik ........................
zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová ...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

