ZÁPISNICA
z 3. (tretieho) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 28.augusta 2019
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Tretie 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
Mgr. Zuzana Takáčová. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Marian Minárik
a Marek Botka.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Návrh a schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa materskej škole
Rôzne : žiadosti a informácie
Diskusia
Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

4. Návrh a schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa materskej škole
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa materskej škole (Príloha č.1). Po diskusii OZ schválilo pre deti s trvalým pobytom
v obci Jánovce sumu 15€ a pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci sumu 20€.
Návrh na uznesenie č. 1/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa materskej škole - pre deti s trvalým pobytom v obci Jánovce sumu 15€ a pre deti, ktoré
nemajú trvalý pobyt v obci sumu 20€.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/3/2019
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Rôzne : žiadosti a informácie
a.) Odpredaj časti parcely č. 108/2 registra C
P. Jozef Duriš požiadal o odpredaj časti parcely č. 108/2 registra C, ktorá je vo vlastníctve Obce
Jánovce, nakoľko mu bolo sľúbené predchádzajúcim OZ, že po vybudovaní chodníka, ktorý
zabezpečil sponzorsky pán Ďuriš mu bude časť parcely č. 108/2 predaná za symbolickú cenu.
Prítomný bývalý starosta Ľudovít Dubaň a poslanci Ján Botka a Gabriela Bartalosová potvrdili,
že predaj časti parcely č. 108/2 pánovi Ďurišovi bol prejednaný na 16. riadnom zasadnutí dňa
29.3.2017 len sa z nejakého dôvodu pozabudlo do zápisnice uviesť schválenie predaja parcely
p. Durišovi. Pán bývalý starosta Dubaň zároveň uviedol, že pravdepodobne aj jeho chybou
nebol prevod (odpredaj) predmetnej časti parcely do vlastníctva p. Ďuriša administratívne
dotiahnutý do konca predchádzajúceho volebného obdobia.
Po prejednaní starosta obce navrhol vypracovať znalecký posudok na určenie ceny uvádzanej
časti parcely, odborné vyjadrenie na určenie hodnoty vybudovaného chodníka, geometrické
zamerania a až následne prerokovať odpredaj pozemku. Vypracovanie uvádzaných podkladov
bude so súhlasom pána Ďuriša vykonané na jeho náklady.

OZ berie na vedomie
b.) Náhradná výsadba drevín
Starosta obce informoval OZ o obdržaní listu od prokuratúry, v ktorom žiadali uviesť počet
vydaných rozhodnutí obcou na výrub drevín a uviesť náhradný pozemok na výsadbu drevín.
Nakoľko sa doteraz náhradná výsadba určovala len v rámci súkromných pozemkov, starosta

obce navrhol určiť pozemok č. 395 registra E (parcela nachádzajúca sa pred areálom miestneho
evanjelického cintorína) na náhradnú výsadbu drevín. Starosta návrh prekonzultoval
s majiteľmi pozemku, ktorý nemali námietky.
Návrh na uznesenie č. 2/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje parcelu č. 395 registra E v katastrálnom území
Jánovce na náhradnú výsadbu drevín.
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/3/2019
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

STAROSTA OBCE ĎALEJ INFORMOVAL OZ :
c.) o podaní žiadosti na opravu častí cesty III. triedy na Správu a údržbu ciest TTSK, ktorá pošle
svojho pracovníka na zhodnotenie stavu cesty a následne opravu zaradí do svojho ročného
plánu
d.) o objednaní betónových vodovodných šácht pre kultúrny dom a Telovýchovnú jednotu,
ktoré budú v súlade so zákonom, nakoľko v roku 2018 neprišlo zo strany vodárenskej
spoločnosti k napojeniu objektov z dôvodu že nevyhovovali normám.
e.) o zaslaní žiadosti o poskytnutie informácie spoločnosti Slovak Telecom o možnosti
odstránenia nepotrebných káblových vedení aj s nosnými drevenými stĺpmi

OZ berie na vedomie
6. Diskusia
P. Bartalosová požiadala OZ o zlegalizovanie detského ihriska, ktoré sa nachádza v obci
Jánovce, ktoré bolo vybudované prevažne zo sponzorských darov od občanov obce. Starosta
obce a Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s legalizovaním detského ihriska nakoľko detské
ihrisko sa nenachádza na obecnom pozemku a je potrebné vysporiadať pozemok s viacerými
vlastníkmi. Ďalej hracie zostavy neboli doteraz kontrolované odbornou firmou a obec nebude
zodpovedať v prípade vzniknutia nejakého úrazu. Aj v prípade kontroly odbornou firmou by
legalizovanie nepovolili, nakoľko okrem jednej hracej zostavy ostatné nepodliehajú normám a
momentálne obec nemá financie na vysporiadanie pozemku a zakúpenie nových zostáv.
P. Bartalosová požiadala v tomto prípade o vytvorenie výstražnej tabule s nápisom „Vstup na

vlastné riziko“ aby sa predišlo úrazom. OZ súhlasilo s vytvorením výstražnej tabule
a v najkratšom čase bude vyvesená.

7. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:
Marian Minárik ............................
Marek Botka

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

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

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

