ZÁPISNICA
z 3. (tretieho) mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 28.októbra 2020
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Zuzana Takáčová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Tretie mimoriadne 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 Marian Minárik. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Marek Botka a Barbora
Némethová.
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. Schválenie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

4. Schválenie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020
Starosta obce informoval poslancov OZ , že v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia
obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou
ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov
subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických
osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta
2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej
samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť
na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Ročné splátky budú počas štyroch rokov kde prvá splátka bude v roku 2024 a posledná splátka
v roku 2027. Celková výška výpadku DPFO pre obec Jánovce je 10 585 €. Starosta navrhuje
OZ kvôli zlej finančnej situácie obce podať žiadosť pre návratnú finančnú výpomoc obci.
Návrh na uznesenie č. 1/3M/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje podanie žiadosti pre návratnú finančnú výpomoc
pre obec na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/3M/2020
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
a.) Starosta v súvislosti s plánovaným celoplošným testovaním obyvateľstva SR na COVID19 informoval o stave príprav. Informoval o skutočnosti, že MO SR prenieslo na samosprávu
drvivú väčšinu povinností súvisiacich s organizačným ako aj materiálnym zabezpečením
testovania, z čoho dôvodu obec musela vynaložiť nemalé finančné prostriedky na nákup
ochranných prostriedkov ako aj rôzneho spotrebného materiálu. Podľa útržkovitých
informácií z OÚ Galanta ako aj informácií prezentovaných v médiách by časť nákladov mala
byť refundovaná. Starosta zároveň požiadal poslancov o súčinnosť pri plánovanom testovaní,
konkrétne pri usmerňovaní obyvateľov pred miestom odberov. Poslanci prisľúbili pomoc,
konkrétny čas a spôsob bude riešený operatívne.

OZ berie na vedomie

b.) Starosta ďalej informoval o nezáväznej cenovej ponuke súkromnej spoločnosti na
rekonštrukciu miestnej komunikácie od domu č.37/Urban/ po č.204/Slezák/, ktorú by bolo
možné vykonať za cca 35.000€
OZ berie na vedomie
c.) Starosta informoval o skutočnosti, že začal jednanie so zástupcom spoločnosti VF Project
& Marketing s.r.o. zaoberajúcou sa realizáciou žiadostí o účelové dotácie od štátu ako aj EÚ
fondov. O výsledkoch možností obce Jánovce bude starosta poslancov informovať na
najbližšom stretnutí.
OZ berie na vedomie

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. Zuzana Takáčová ...........................
Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

