ZÁPISNICA
zo6. (šiesteho) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 13.5. 2020
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

Šieste 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: Mgr. Zuzana Takáčová, Marek
Botka a Marian Minárik. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Ladislav Szabo
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 rozpočtu obce Jánovce na rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu
7. Návrh a schválenie VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Jánovce – katolícky cintorín
8. Návrh a schválenie VZN č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Jánovce – evanjelický cintorín
9. Návrh a schválenie VZN č. 3/2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci Jánovce
10. Návrh a schválenie VZN č. 4/2020 o používaní platobného terminálu
11. Návrh a schválenie VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce
12. Rôzne : žiadosti a informácie
13. Diskusia
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program rokovania poslanci schválili jednohlasne

Potom starosta obce navrhol vypustenie bodu č.6 z programu rokovania, nakoľko nie je
potrebné každoročne schvaľovať rokovací poriadok komisie zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu keď je bezo zmien.
Upravený program rokovania bol jednohlasne schválený.

4.

Návrh a schválenie rozpočtu obce Jánovce na rok 2020

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce Jánovce na rok 2020 (Príloha č.1)
Nakoľko sa vyskytla mimoriadna situácia s COVID 19, pre ktoré sa zasadnutie muselo preložiť
a na základe ktorého by bolo potrebné niektoré položky v návrhu rozpočtu upraviť sa navrhlo
zmeniť v návrhu rozpočtu nasledujúce položky:
Bežné príjmy- Daň z pozemkov na 16700€, Daň zo stavieb na7800€, Z prenájmu rozhlasového
vedenia na 3000€, Odpadové nádoby na 3312€, Z dobropisov na 1400€, MŠ príspevky od
rodičov na 3680€.
Bežné výdavky- Ocú všeobecný materiál na 1000€, Smetné nádoby na 3312€, Ocú všeobecné
služby/ostatné na 1500€, TJ plyn na 600€, MŠ tarifné platy na 60 000€, MŠ poistné do
ostatných zdrav. Poisťovní na 1500€, MŠ SP nemocenské na 1000€, MŠ SP starobné
zabezpečenie na 8500€, MŠ SP úrazové poistenie na 800€, MŠ SP invalidné poistenie na 2000€,
MŠ SP poistenie v nezamestnanosti na 900€, MŠ SP poistenie do rezervného fondu solidarity
3100€, MŠ všeobecný materiál na 500€, MŠ stravovanie zamestnancov na 3000€.
Kapitálové výdavky -Rekonštrukcia káblového vedenia na 3000€
Hlavná kontrolórka konštatovala, že návrh rozpočtu obce na rok 2020 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi
obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu s odznenými úpravami
schváliť.
Návrh na uznesenie č. 1/6/2020
a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020
b/ návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022 berie na vedomie
c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok
2020-2022
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/6/2020
Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020

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 I. polrok
2020 (príloha č. 2). Obecné zastupiteľstvo nemalo žiadne pripomienky k Plánu kontrolnej
činnosti.
Návrh na uznesenie č. 2/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/6/2020
Za: 5

6.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh a schválenie VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

Jánovce – katolícky cintorín
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 1/2020o prevádzkovom poriadku
pohrebiska obce Jánovce – katolícky cintorín(Príloha č.3), ktorý bol poslancom OZ zaslaný aj
elektronicky na preštudovanie. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN
č.1/2020.
Návrh na uznesenie č. 3/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZNč. 1/2020o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Jánovce – katolícky cintorín
Hlasovanie k uzneseniu č. 3/6/2020
Za:5

7.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh a schválenie VZN č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

Jánovce – evanjelický cintorín
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska obce Jánovce – evanjelický cintorín (Príloha č.4), ktorý bol poslancom OZ zaslaný
aj elektronicky na preštudovanie. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN
č.2/2020.
Návrh na uznesenie č. 4/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Jánovce – evanjelický cintorín

Hlasovanie k uzneseniu č. 4/6/2020
Za: 5

8.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Návrh a schválenie VZN č. 3/2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci

Jánovce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2020o ochranných pásmach pohrebísk
v obci Jánovce (Príloha č.5), ktorý bol poslancom OZ zaslaný aj elektronicky na preštudovanie.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN č.3/2020.
Návrh na uznesenie č. 5/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2020o ochranných pásmach pohrebísk v obci
Jánovce
Hlasovanie k uzneseniu č. 5/6/2020
Za: 5

9.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Návrh a schválenie VZN č. 4/2020 o používaní platobného terminálu

Starosta obce

predložil

poslancom OZ návrh VZN č. 4/2020o používaní platobného

terminálu(Príloha č.6), ktorý bol poslancom OZ zaslaný aj elektronicky na preštudovanie.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN č.4/2020.
Návrh na uznesenie č. 6/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2020o používaní platobného terminálu
Hlasovanie k uzneseniu č. 6/6/2020
Za: 5

10.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh a schválenie VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce
(Príloha č.7), ktorý bol poslancom OZ zaslaný aj elektronicky na preštudovanie. Poslanci OZ
nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN č.5/2020.
Návrh na uznesenie č. 7/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2020o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce
Hlasovanie k uzneseniu č. 7/6/2020
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11.

Rôzne : žiadosti a informácie

a.) Rekonštrukcia rozhlasového vedenia
Starosta obce otvoril tému možnej rekonštrukcie starého rozhlasového vedenia. Téma bola už
v minulosti prejednávaná na pracovných stretnutiach OZ. Jedná sa o jeho rekonštrukciu formou
výmeny súčasného dvojvodičového vedenia (zastaralé hliníkové vodiče) za špeciálny
plášťovaný vodič, ktorý by bolo možné v budúcnosti využiť (okrem rozhlasového rozvodu) aj
na účely rozvodov napríklad kamerového systému resp. internetu.
Návrh na uznesenie č. 8/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu rozhlasového vedenia v obci Jánovce
Hlasovanie k uzneseniu č. 8/6/2020
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b.)Zníženie dvojtriednej Materskej školy na 1,5 triedu
Starosta obce predniesol návrh na dočasné zníženie počtu detí v miestnej MŠ na školský rok
2020/2021 z 2 triednej prevádzky na 1,5 triednu. Dôvodom je vo všeobecnosti pre malú obec
Jánovce neekonomická prevádzka 2 tried, ktorých možná kapacita je navyše limitovaná aj
plochou tried v m2 na jedno dieťa. Podmienky MŠ Jánovce vzhľadom na túto plochu
neumožňuje maximalizovať počet detí vzhľadom na zákonné možnosti vo vzťahu
k pedagógovi. Nevhodná aktuálna ekonomická situácia je ďalej znásobená pandemickou
situáciou choroby COVID-19, v dôsledku ktorej samospráva prichádza o nemalé finančné
príjmy aj vo vzťahu k MŠ. Taktiež poznamenal, že sa spracovala štatistika na základe ktorej aj
pri 1,5 triede sa do MŠ vedia prijať všetky deti s trvalým pobytom v Jánovciach a ešte zostane
miesto aj pre deti z iných obcí. Týmto opatrením by sa znížil aktuálny počet pedagogických
zamestnancov v MŠ zo štyroch na troch, čo sa odzrkadlí na výdajoch obce na úrovni platov.
Starosta podotkol, že by sa zatiaľ jednalo o dočasné riešenie, ku ktorého zmene by bolo možné
pristúpiť v prípade zmeny aktuálnej situácie.
Návrh na uznesenie č. 9/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie dvojtriednej Materskej školy na 1,5 triedu
Hlasovanie k uzneseniu č. 9/6/2020
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c.) Poľná cesta na Jelku
Starosta obce požiadal OZ o návrhy na riešenie opakovaného problému s komunálnym
odpadom tzv. čiernou skládkou na poľnej ceste smerom na Jelku (za Erečom). Starosta navrhol

obmedziť premávku motorovými vozidlami na danom úseku, kde by nebol možný ich voľný
prejazd. Po diskusii sa OZ dohodlo že pozisťujú aké by boli možnosti a na nasledujúcom
zasadnutí navrhnú nejaké riešenia.
OZ berie na vedomie

12. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
13. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:
Ladislav Szabo ............................
Barbora Némethová ............................
zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

