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Z Á P I S N I C A  

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 12.08.2021 o 18:00 hod. 

na Obecnom úrade v Janovciach. 

 

Prítomní:     

starosta obce: Ľubomír Kundrát 

 

poslanci OZ:  Baláž Rastislav 

   Hudaček František 

   Hvizda František 

   Kočambová Anna 

    

 

 

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 plnenie rozpočtu 

4.Činnosť hlavného kontrolóra obce 

5.Školstvo (otvorenie školského roku 2021/2022 v ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ) 

6.Kolaudácia a požehnanie Hasičskej zbrojnice a hasičského auta 

7.Príprava projektu z EU fondov (KSB a MŠ) 

8.Výstavba miestnej komunikácie „Dlhé Polufky“ (chodník, cestný obrubník 

a asfaltovanie) 

9.Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/3493 a oprava cesty pri Knišovi (108) 

10. Príprava spoločenských akcií (túra Slovenský raj – Tomášovský výhľad)  

11. Rôzne (vyhodnotenie plošného testovania na COVID-19) 

12. Návrh na uznesenie a jeho schválenie 

13. Záver 

 

 

PRÍLOHA č. 2: Pozvánka 
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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 Hudáčka a Rastislava Baláža 

 

 

OZ schvaľuje predložený program, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Hlasovanie: „Za“:  všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 

 

2/ Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení 
 

Správu o kontrole uznesení č. 02/2021 zo dňa 07.05.2021  predložil starosta obce Janovce. 

 

Posledné zasadnutie OZ sa konalo dňa 07.05.2021 na ktorom sa rozoberali tieto veci: 

- kontrola uznesení č. 01/2021 zo dňa 27.02.2021 

- stav finančných prostriedkov na účtoch 

- výber daní a poplatkov od občanov 

- činnosť hlavného kontrolóra obce  

- COVID-19 postup pandémie a prijatie opatrení Krízového štábu obce Janovce 

- priebežné vyúčtovanie plošného testovania 

- fungovanie MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ 

- zápis žiakov do 1 ročníka ZŠ Janovce 

-  odpredaj časti pozemku podľa GP č. 37119192-37/2021 

- zámer na vybudovanie polyfunkčnej budovy 

- výstavba reklamnej stavby 

- vybudovanie spevnených plôch okolo Hasičskej zbrojnice 

- proces budovania exteriérovej telocvične 

- vstup obce do OZ „Podčergovský rozvoj“ 

- zakúpenie kompostérov pre domácnosti 

- zamestnanie na pomocné práce v obci 

- určenie verejnej schôdze k územnému plánu obce Janovce 

- schválenie Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Janovce za rok 2020 

- schválenie Individuálnej Výročnej správy obce Janovce za rok 2020  

 

OZ berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu 

uznesení  

Hlasovanie: „Za“:  všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 
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3/ Stav finančných prostriedkov na účtoch a výber daní 

  
Starosta informoval poslancov o stave finančných prostriedkov na účtoch k 31.07.2021: 
bežný účet                       116 858,08 € 

školsky účet                             29 156,59 € 

sociálny fond                  1 807,38 € 

stravovací účet                               956,35 € 

dotačný účet – požiarna zbrojnica            0,00 € 

dotačný účet – zelená infraštruktúra            0,00 € 

pokladňa                                   368,56 € 

SPOLU                                    149 146,96 € 

 

Starosta obce predložil k nahliadnutiu čerpanie finančného rozpočtu obce za obdobie 

01.01.2021 do 30.06.2021, kde príjmy sú plnené na 44 % a výdavky na 34 %. 

 

PRÍLOHA č. 3: Čerpanie finančného rozpočtu  

 

Poslanci OZ berú na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch a čerpanie 

finančného rozpočtu obce  

 

Hlasovanie: „Za“:  všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         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 Návrh plánu kontrolnej  činnosti Hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021. 

 

 PRÍLOHA č. 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021 

 

 

Poslanci OZ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 a poveruje 

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

Hlasovanie: „Za“:         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 
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5/ Školstvo 

 
Starosta obce informoval poslancov OZ o prípravách na otvorenie školského roka 2021/2022 

vo všetkých školských zariadeniach v pôsobnosti obce. František Hvizda sa opýtal na počty 

žiakov v novom školskom roku. Starosta informoval takto: 

Materská škola: 

V školskom roku 2020/2021 bolo v MŠ 19 detí, z ktorých bolo 7 predškolákov, ktorí odídu do 

1. ročníka ZŠ a 2 žiaci už nebudú navštevovať MŠ nakoľko sa odsťahovali z obce. Na nový 

školský rok si podalo v máji 10 rodičov prihlášku detí do MŠ z čoho bolo prijatých 8 detí na 

školský rok 2021/2022. V novom školskom roku bude navštevovať MŠ Janovce 18 žiakov, 

z čoho budú 5 predškoláci.  

Čo sa týka personálneho obsadenia, starosta informoval, že to ostalo nezmenné: 

Bc. Martina Blanárová – zastupujúca riaditeľka 

Mgr. Simona Hudačková – učiteľka  

Monika Gracová – upratovačka 

Základná škola: 

Tu nám odíde 5 žiakov do 5. ročníkov z celkového počtu žiakov 19 v školskom roku 

2020/2021, informoval starosta. V novom školskom roku nastúpi 8 žiakov do 1. ročníka ZŠ. 

V školskom roku 2021/2022 bude ZŠ Janovce navštevovať spolu 22 žiakov. 

Personálne obsadenie, tak ako v MŠ ostáva nezmenené: 

Mgr. Daniela Maníková – riaditeľka 

Mgr. Lucia Salasovičová – učiteľka  

Mária Hudačková – upratovačka 

Školský klub detí: 

Čo sa týka chodu ŠKD sa dozvieme počet žiakov, ktorí sa prihlásia do ŠKD až po rodičovskom 

združení. Poplatok za ŠKD na žiaka/mesiac, prezentoval požiadavku riaditeľky ZŠ aby ostal 

nezmení a to 4,00 €. 

Školská jedáleň: 

Počet stravníkov budeme poznať až po prvom rodičovskom v MŠ a ZŠ Janovce, ale 

predpokladáme, že všetky detí z MŠ a taktiež aj zo ZŠ budú navštevovať školskú jedáleň. 

Predpoklad vedúcej školskej jedálne je taktiež, že 7 dospelí zo zamestnancov budú 

navštevovať školskú jedáleň. Čo sa týka finančného pásma na nákup potravín tak to ostáva 

nezmenené a to pre našu školskú jedáleň I. pásmo s poplatkami pre MŠ 1,37 €, ZŠ 1,08 € 

a zamestnanci 1,26 €, kde zamestnanci platia 1,00 € a 0,26 € sa uhrádza zo sociálneho fondu. 

Personálne obsadenie je nasledovné:  

Eva Kundrátová – kuchárka ŠJ 

Lucia Bačkayová – vedúca ŠJ 

 

 

Poslanci OZ berie na vedomie stav v školstve a schvaľuje výšku poplatku za 

ŠKD a poplatky v Školskej jedálni 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
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6/ Kolaudácia a požehnanie Hasičskej zbrojnice a hasičského auta 

 

Táto akcia sa bude konať dňa 29.08.2021 so začiatkom o 14:30 hod. pred budovou hasičskej 

zbrojnice. Na akciu budú pozvaní všetci obyvatelia obce Janovce. Požehnanie vykoná náš 

duchovný otec Patrik Šarišský spolu s duchovným otcom Ľubošom Lipkom. Budú pozvaní 

všetci členovia dobrovoľného hasičského zboru Janovce a členovia predstavenstva  DPO 

Bardejov. Potom bude pripravené pohostenie pre všetkých hostí a členov DHZ a všetkých 

občanov obce Janovce. 

 

Poslanci OZ schvaľujú prípravu kolaudácie a požehnanie Hasičskej zbrojnice 

Janovce a hasičského motorového vozidla 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
 

 

7/ Príprava projektov  
 

V tomto bode predniesol starosta obce poslancom, že bol oslovený spoločnosťami, ktoré sa 

zaoberajú vypracovaním žiadostí a všetkých potrebných príloh na čerpanie finančných 

prostriedkov z Euro fondov na rekonštrukciu MŠ a KSB v našej obci. Taktiež pripomenul 

poslancom OZ, že projektovú dokumentáciu k týmto projektom máme vypracovanú 

a pripomenul, že by bola škoda nevyužiť šancu získať tieto finančné prostriedky. Poslanci OZ 

s týmto bez pripomienok súhlasili. 

 

Poslanci OZ schvaľujú prípravu podkladov pre spracovateľské firmy na podanie 

žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z EU fondov 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

 

8/ Výstavba miestnej komunikácie „POLUFKY“ 

 

Obci Janovce má ukončené prípravné práce na asfaltovanie. Obrubníky sú ku dnešnému dňu 

hotové, bolo objednaných a použitých 453,60 m² zámkovej dlažby TOP ZONA sivá 20 x 10 x 

6, 19,80 m² 10 x 10 x 6,23 , 6 m² červená 20 x 10 x 6 v celkovej sume 4 859,04 €. Bolo použité 

kamenivo, ktoré doviezla spoločnosť DANIEL TRANS v celkovej sume 856,09 €. Cena práce 

ešte nebola vyčíslená, práce vykonáva spoločnosť VLADIMÍR DROBLIENKA. 
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Poslanci OZ berú na vedomie výstavbu miestnej komunikácie „Polufky“  

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

 
9/ Rekonštrukcia chodníka cez obec 

 

Starosta predniesol poslancom OZ, že na stretnutí členov OZ MAS Sekčov – Topľa bola 

prerokované, že je možnosť využitia finančných prostriedkov z EU fondov na rekonštrukciu 

chodníka v obci Janovce po ľavej strane, ktorý je už v zlom stave. Bude treba vypracovať 

projektovú dokumentáciu a vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok a taktiež 

verejné obstarávanie. Nakoľko bola avizovaná taktiež rekonštrukcia cesty III. triedy cez obec 

Janovce.   

 

Poslanci OZ schvaľujú prípravu na rekonštrukciu chodníka pri ceste III. triedy 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
 

 

10/ „Spoznaj Slovensko“ 

 

Akcia s názvom „Spoznaj Slovensko“ túra do Slovenského raja – Tomášovský výhľad, bol 

zistený priebežný záujem o občanov, kde bol záujem enormný. Túra by sa mala konať 12. 

septembra 2021 s odchodom autobusu od obecného úradu o 10.00 hod. Nutnosť registrácie na 

obecnom úrade.  

 

Poslanci OZ schvaľujú  akciu ,,Spoznaj Slovenskoˮ 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
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11/ Rôzne  
 

Plošné testovanie: 

Náklady:     

MOM Koprivnica   2 104,50 €     

Strava:           167,94 € 

Pomôcky:           609,75 € 

Cestovné:          255,96 € 

Odmeny:     2 000,00 € 

Spolu:      5 138,15 € 

 

Refundácia výdavkov:   9 880,00 € 

 

ZISK:     4 741,85 € 

 

Poslanci OZ berú na vedomie vyúčtovanie nákladov na plošné testovanie 

 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
 

 

12/  Uznesenie č. 03/2021 zo dňa 12. 08. 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: schvaľuje plán kontrolnej činností na II. polrok 2021 

 

5. A: berie na vedomie stav v školstve  

B: berie na vedomie výšku poplatku za ŠKD  

 

6. A: schvaľuje prípravu kolaudácie a posviacky Hasičskej zbrojnice a auta  
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7. A: schvaľuje prípravu projektov na čerpanie z Euro fondov  

 

8. A: berie na vedomie pokračovanie vo výstavbe IBV ,,Polufkyˮ 

 

9. A: schvaľuje rekonštrukciu chodníka pri ceste III/3493 

 

10. A: schvaľuje  akciu ,,Spoznaj Slovenskoˮ 

 

11. A: berie na vedomie vyúčtovanie za plošné testovanie na COVID-19 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

143/ 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      ..........................................................

      


