Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 07.05.2021 o 17:00 hod.
na Obecnom úrade v Janovciach.
Prítomní:
starosta obce:

Ľubomír Kundrát

poslanci OZ:

Baláž Rastislav
Hudaček František
Hvizda František
Kočambová Anna
Gazdačko Marek

PRÍLOHA č. 1:

Prezenčná listina

1/ Otvorenie
Predložený program:
1.Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) voľba zapisovateľa
c) určenie overovateľov zápisnice
2.Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení
3.Stav finančných prostriedkov na účtoch a výber daní a poplatkov
4.Činnosť hlavného kontrolóra obce Janovce
5.Zhodnotenie testovania COVID-19 a stav pandémie
6.Školstvo (chod školy počas núdzového stavu)
7.Odpredaj pozemku podľa GP č. 37119192-37/2021
8.Výstavba Polyfunkčnej budovy na parcelách CKN 204/8 a CKN 204/9
9.Výstavba Reklamnej stavby (eurobigboardu) na parcele CKN 341/2
10. Hasičská zbrojnica a exteriérová telocvičňa
11. Vstup obce do občianskeho združenia „Podčergovský rozvoj“
12. Rôzne (kompostovanie, zamestnanosť, územný plán)
13. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
14. Záver
PRÍLOHA č. 2:

Pozvánka
1
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a/ Schválenie programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Kundrát. Privítal
prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia uvedeného v pozvánke.
b/ Voľba zapisovateľa
Za zapisovateľa starosta menoval Annu Kočambovú
c/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Františka Hvizdu a Mareka Gazdačka

OZ schvaľuje predložený program, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

2/ Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení
Správu o kontrole uznesení č. 01/2021 zo dňa 27.02.2021 predložil starosta obce Janovce.
Posledné zasadnutie OZ sa konalo dňa 27.02.2021 na ktorom sa rozoberali tieto veci:
- kontrola uznesení č. 08/2020 zo dňa 14.12.2020
- stav finančných prostriedkov na účtoch k 27.02.2021
- činnosť hlavného kontrolóra obce
- COVID-19 postup pandémie a prijatie opatrení Krízového štábu obce Janovce
- fungovanie MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ
- prípravu a schválenie projektu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Janovce“ cez
MAS Sekčov – Topľa
- podporný program „Zeleň“
- ukončovacie práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
- pokračovacie práce na výstavbe exteriérovej telocvične

OZ berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu
uznesení
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0
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3/ Stav finančných prostriedkov na účtoch a výber daní
Starosta informoval poslancov o stave finančných prostriedkov na účtoch k 30.04.2021:
bežný účet
128 921,84 €
školsky účet
18 080,06 €
sociálny fond
1 528,00 €
stravovací účet
244,87 €
dotačný účet – požiarna zbrojnica
0,00 €
dotačný účet – zelená infraštruktúra
0,00 €
pokladňa
1 798,58 €
SPOLU
150 573,35 €
Výber daní prebieha v riadom režime, aj napriek pandemickej situácií má obec vybratých cca
50 % daní a poplatkov na rok 2021, informoval starosta obce.

Poslanci OZ berú na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch a výber
daní a poplatkov
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

4/ Činnosť hlavného kontrolóra obce
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Janovce sa uskutočňuje podľa § 18 f, ods. 1,
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe plánu
kontrolnej činnosti.
V súlade so zásadami kontrolného systému kontrolnú činnosť vykonáva kontrolórka obce,
ktorá predložila Správu o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za
08 -12/2020.
Starosta taktiež predložil Návrh na zmenu rozpočtu k 29.24.2021.
PRÍLOHA č. 3:
3A:

Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za
08 – 12/2020
Návrh na zmenu rozpočtu

Poslanci OZ berú na vedomie správu o vykonaní kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami za 08 -12/2020 a schvaľujú Návrh na zmenu rozpočtu
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0
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5/ COVID-19
Starosta obce informoval poslancov OZ, že doposiaľ sme od 23.01.2021 do 01.05.2021 mali
každú sobotu testovanie na diagnostikovanie ochorenia COVID-19. Kde sme za posledný
mesiac nemali žiadneho občana, ktorý by bola pozitívne diagnostikovaný na toto ochorenie.
Náklady na testovanie sú cca 5 000,00 € a čo sa týka refundácií nákladov sme ešte nemali
preplatené všetky žiadosti o refundáciu ale ide spolu o cca 9 000,00 €.

Poslanci OZ berú na vedomie stav pandémie v obci a plošné testovania
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

6/ Školstvo
Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň, Školský klub detí fungujú počas mesiacov
03/2021 a 04/2021. Materská škola bola na základe odporúčania hlavného okresného hygienika
uzavretá od 03.03.2021 do 05.03.2021 a od 01.04.2021 do 14.04.2021. Základná škola bola
zasa uzavretá od 01.03.2021 do 07.03.2021 a od 07.04.2021 do 11.04.2021, taktiež na
odporúčanie hlavného okresného hygienika.
Čo sa týka zamestnanosti máme stav plne obsadený a žiadne zmeny v obsadenosti
zamestnancov sa v najbližšej dobe ani nechystajú.
Zápis do ZŠ prebehol dňa 22.04.2021, kde boli zúčastnení žiaci spolu so zákonnými
zástupcami, kde bolo prijatých spolu 8 detí do prvého ročníka na školský rok 2021/2022. 7 detí
je z obce Janovce a 1 dieťa má trvalý pobyt v obci Tročany. Do piateho ročníka odchádza 5
žiakov. Čiže v ŽŠ Janovce bude v školskom roku 2021/2022 celkovo 22 detí.

Poslanci OZ berú na vedomie fungovanie škôl počas núdzového stavu a zápis
žiakov do prvého ročníka
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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7/ Odpredaj časti pozemku obce
V tomto bode predniesol starosta obce poslancom žiadosť o kúpu obecného pozemku, zo dňa
29.03.2021, ktorá bola podaná žiadateľom Emilom Kundrátom, bytom Janovce 112, ktorý na
vlastné náklady dal vypracovať GP č. 37119192-37/2021 na oddelenie nehnuteľnosti – parcely
č. 312/2 od nehnuteľnosti – parcely č. 312, katastrálne územie Janovce, ktorá je vo vlastníctve
obce Janovce a jedná sa o časť pozemku na ktorom má žiadateľ už postavený gabiónový plot.
Ide o celkovú rozlohu 28 m².
PRÍLOHA č. 4:

Žiadosť o kúpu obecného majetku
GP č. 37119192-37/2021

Poslanci OZ schvaľujú odpredaj časti pozemku podľa GP č. 37119192-37/2021
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

8/ Výstavba polyfunkčnej budovy v obci
Obci Janovce bolo doručené 04.05.2021 Architektonická štúdia na Polyfunkčnú budovu, od
investorov Mgr. Lívia Kopčáková a Mgr. Slavomír Kopčák, ktorí sú majiteľmi nehnuteľností,
parciel CKN 204/8 a 204/9, na ktorých by mala táto budova aj stáť. Investori chceli podať
taktiež Návrh na vydanie územného rozhodnutia, no nakoľko nemali vyjadrenia od všetkých
dotknutých orgánov, tak do dnešného dňa ešte nebol obci Janovce doručený Návrh na vydanie
územného rozhodnutia.
PRÍLOHA č. 5:

Architektonická štúdia

Poslanci OZ schvaľuje navrhovaný zámer na výstavbu Polyfunkčnej budovy
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
5

Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
9/ Výstavba reklamnej stavby
Dňa 12.04.2021 bola obci Janovce, spoločnosťou ARTON, s. r. o. Žilina, zastúpenou Ing.
Cehuľa Walter, doručená Žiadosť o vyjadrenie ku umiestneniu reklamnej stavby –
eurobigboardu dreveného 9,60 x 3,60 m obojstranného, v zastavanom území obce Janovce.
Táto reklamná stavba bude umiestnená na parcele CKN 341/2 v katastrálnom území obce
Janovce. Starosta predložil poslancom predmetný dokument spolu s prílohami na preskúmanie
a odsúhlasenie tejto stavby.
PRÍLOHA č. 6:

Žiadosť
LV
stanovisko SaUC PSK
saturácia umiestnenia RS

Poslanci OZ schvaľujú výstavbu reklamnej stavby v zastavanom území obce
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

10/ Hasičská zbrojnica a exteriérová telocvičňa
Hasičská zbrojnica:
Starosta oboznámil poslancov OZ s informáciami o ukončovacích prácach na výstavbe
hasičskej zbrojnice. Do interiéru, kde sa budú nachádzať šatne je potrebné ešte osadiť toaletu
a umiestniť sprchovací kút. Starosta ešte predniesol poslancom návrh, či by nebolo dobré
urobiť aj terénne úpravy okolo hasičskej zbrojnice, odstavnú spenenú plochu pred malou
bránou, kde bude umiestnený protipovodňový vozík a taktiež pred veľkou bránou, kde
v budúcnosti bude umiestnené hasičské auto.
Exteriérová telocvičňa:
Proces výstavby exteriérovej telocvične je zatiaľ pozastavený, kvôli nepriaznivému počasiu.
Zatiaľ sú osadené obrubníky, vysadená zeleň, osadená lezecká dráha a zabetónované pätníky
na uchytenie 4 cvičiacich strojov, ktoré sú momentálne ešte uložené v hasičskej zbrojnici.

Poslanci OZ schvaľujú vybudovanie spevnených plôch okolo hasičskej zbrojnice
a berú na vedomie proces budovania exteriérovej telocvične
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
6
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11/ Občianske združenie „Podčergovský rozvoj“
V piatok 30.04.2021 bol starosta obce na zasadnutie rady na obecnom úrade v Raslaviciach,
kde vystúpil starosta obce Raslavice, Marek Rakoš, ktorý navrhol starostom dotknutých obcí
vytvorenie občianskeho združenia s názvom „Podčergovský rozvoj“, ktorého hlavnou úlohou
bude:
- riešiť sociálnu a ekonomickú situáciu na území vymedzenom katastrálnymi územiami obcí
združenými v tomto OZ, ďalej nazývaného aj Podčergovský kraj, komplexným systémovým
prístupom, ktorý by bol predpokladom vytvárania podmienok pre vnútorný stimulovaný rast
regiónu,
- vytvoriť podmienky na dosiahnutie optimálnej ekonomickej úrovne tohto regiónu jeho
vnútornými
zdrojmi
a
ďalšími
aktivitami
podporujúcimi
rozvoj
vidieka.
- zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky obyvateľov žijúcich na území OZ
podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie
pracovných
miest,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a zhodnotením
daností
územia
OZ,
- zvýšiť atraktivitu a návštevnosť územia OZ podporou obnovy a rozvoja obcí zahrnutých do
územia
vrátane
ich
kultúrneho,
historického
a
prírodného
bohatstva,
- vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie,
- zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov žijúcich na území OZ a členov združenia a podporiť
rozvoj
ich
zručností
potrebných
pre
trvalo
udržateľný
rozvoj,
podporiť
rozvoj
občianskych
iniciatív
a
aktivít,
- zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania
všestranného
rozvoja
územia,
- zabezpečiť presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti
jednotlivých členov, vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov
Starosta týmto žiada poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie vstupu do tohto
Občianskeho združenia, ktoré bude nápomocné hlavne pri vyporiadaní pozemkov v extraviláne
obce, pri rozvojových projektoch, ako napríklad budovanie cyklistických chodníkov,
turistických chodníkov a podobných projektoch v katastri našej obce.

Poslanci OZ schvaľujú vstup obce Janovce do Občianskeho združenia
„Podčergovský rozvoj“
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
7
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12/ Rôzne
Kompostovanie:
Starosta obce predniesol ponuku od spoločnosti KOSIT a. s., ktorá sa nám stará o vývoz TKO,
ktorá ponúkla kompostér do každej domácnosti formou splátkového kalendára. Obec Janovce
má cca 120 domácností. Suma za jeden 830 l kompostér by vyšla na 71,28 € a táto suma by
bola rozložená do 60 mesačných splátok, čo by vyšlo 1,188 € na mesiac, za kus. Potom by
celková mesačná splátka za 120 ks kompostérov vyšla na 142,56 €.
Zamestnanosť:
Obec Janovce momentálne nemá žiadneho zamestnanca na skrátený pracovný úväzok, na práce
s nižšou hodnotou, ako je kosenie, hrabanie a zametanie. Podľa informácií z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Bardejov, ani žiadne výzvy na podanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na podporu takéhoto zamestnania nebude vyhlásený. Starosta predniesol poslancom
možnosť zamestnať 2 občianky s obce, ktoré vykonávali túto prácu už v minulosti na dohodu
o vykonaní práce.
Územný plán obce Janovce:
Starosta taktiež v tomto bode pripomenul poslancom povinnosť ukončiť prípravné práce
a zbieranie dokumentácie k vyhotoveniu územného plánu obce Janovce, ktorého dokončeniu
predchádza verejná schôdza s občanmi obce, ktorým na tejto schôdzi bude prednesený návrh
územného plánu a bude stanovené časové obdobie na prípadné pripomienkovanie zo strany
občanov obce. Preto starosta položil otázku poslancom, kedy by bol najvhodnejší čas na
zvolanie verejnej schôdze.
Záverečný účet obce Janovce a Výročná správa obce Janovce:
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva k nahliadnutiu a zároveň
schváleniu Návrhu záverečného účtu obce Janovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2020,
ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.05.2021. A taktiež predložil Individuálnu
Výročnú správu obce Janovce za rok 2020.

Poslanci OZ schvaľujú zakúpenie kompostérov do každého domu, schvaľujú
zamestnanie občanov obce na práce v obci, berú na vedomie určenie termínu
verejnej schôdze k územnému plánu obce a schvaľujú Návrh záverečného účtu
obce Janovce a Výročnú správu obce Janovce
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
8
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13/ Uznesenie č. 02/2021 zo dňa 07.05.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Janovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1. A: schvaľuje predložený program rokovania
B: schvaľuje zapisovateľa
C: schvaľuje overovateľov zápisnice
2. A: berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie
B: berie na vedomie kontrolu uznesení
3. A: berie na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch
B: berie na vedomie výber daní a poplatkov od občanov
4. A: berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami za 08/2020 – 12/2020
B: schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu
5. A: berie na vedomie stav nakazenosti ochorením COVID-19 v našej obci
B: berie na vedomie priebežné vyúčtovanie za plošné testovanie
6. A: schvaľuje fungovanie škôl počas núdzového stavu
B: berie na vedomie zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Janovce
7. A: schvaľuje odpredaj časti pozemku podľa GP č. 37119192-37/2021
8. A: schvaľuje navrhovaný zámer na výstavbu polyfunkčnej budovy
9. A: schvaľuje výstavbu reklamnej stavby v zastavanom území obce
10. A: schvaľuje vybudovanie spevnených plôch zo zámkovej dlažby okolo hasičskej
zbrojnice
B: berie na vedomie proces budovania exteriérovej telocvične
11. A: schvaľuje vstup obce Janovce do občianskeho združenia „Podčergovský rozvoj“
12. A: schvaľuje zakúpenie kompostérov do každého domu v obci
B: schvaľuje zamestnanie občanov obce na práce v obci
C: berie na vedomie určenie termínu verejnej schôdze k územnému plánu obce
D: schvaľuje Návrh záverečného účtu obce Janovce a rozpočtového hospodárenia za
rok 2020
E: schvaľuje Individuálnu Výročnú správu obce Janovce za rok 2020
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Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

14/ Záver
Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný a poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

..................................................................
Ľubomír Kundrát

starosta obce

Zápisnicu vyhotovil:
Anna Kočambová

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

Zápisnicu overili:
František Hvizda

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

Marek Gazdačko

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