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Z Á P I S N I C A  

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 18. 10. 2021 o 17.30 hod. 

na Obecnom úrade v Janovciach. 

 

Prítomní:     

starosta obce: Ľubomír Kundrát 

 

poslanci OZ:  Baláž Rastislav 

   Gazdačko Marek 

   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.Plnenie rozpočtu na rok 2022 

4.Príprava rozpočtu na rok 2022 

5.Náklady na výstavbu a vyhodnotenie požehnania Hasičskej zbrojnice a hasičského auta 

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

7.Výstavba miestnej komunikácie ,,Dlhé Polufkyˮ (chodník, cestný obrubník 

a asfaltovanie) 

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

9.Vyhodnotenie spoločenskej akcie (túra Slovenský raj – Tomášovský výhľad) 

10. Rôzne (COVID-19, október – mesiac úcty k starším) 

11. Návrh na uznesenie  

12. 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 Hvizdu 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. 03/2021 zo dňa 12.08.2021  predložil starosta obce Janovce. 

 

Posledné zasadnutie OZ sa rozoberali tieto veci: 

- kontrola uznesení č. 02/2021 zo dňa 07.05.2021 

- stav finančných prostriedkov na účtoch 

- výber daní a poplatkov od občanov 

- činnosť hlavného kontrolóra obce 

- stav v školstve 

- kolaudácia požehnanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta 

- príprava projektov z EU fondov 

- výstavba IBV „Polufky“ 

- rekonštrukcia chodníka pri III/3493 

- túra na Tomášovský výhľad 

- vyhodnotenie plošného testovania 

 

 

 

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/ Plnenie rozpočtu na rok 2021 

  
Starosta informoval poslancov o čerpaní finančného rozpočtu obce Janovce k 31.08.2021: 

    PRÍJMY   55 % 

    VÝDAVKY   45 % 

 

Starosta obce predložil k nahliadnutiu čerpanie finančného rozpočtu obce za obdobie 

01.01.2021 do 31.08.2021. 

 

PRÍLOHA č. 3: Čerpanie finančného rozpočtu  

 

Zoznam dlžníkov, ktoré ešte neuhradili daň z pozemkov, stavieb a poplatky za psa a TKO sú 

v prílohe tejto zápisnice. Starosta obce predniesol poslancom návrh na zaslanie výziev na 

úhradu dlžníkom. 

 

PRÍLOHA č. 4: Zoznam dlžníkov DZN na rok 2021 k 18.10.2021 

 

 

Poslanci OZ berú na vedomie čerpanie finančného rozpočtu obce a schvaľujú 

zaslanie výziev na úhradu DZN za rok 2021 

 

Hlasovanie: „Za“:  všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 

 

4/ Príprava rozpočtu na rok 2022 
 

V roku 2020 bol zostavený návrh čerpania finančného rozpočtu na roky 2021 – 2023, tento rok 

sa bude zostavovať rozpočet na roky 2022 – 2024. Tento rozpočet už počítal s poklesom 

príjmov, ktoré súvisia s pandémiou koronavírusu. Taktiež počíta s tým, že tento rok sa peniaze 

z rezervného fondu použijú na asfaltovanie IBV Polufky a na iné investičné projekty obce. 

Hlavná kontrolórka obce vypracuje Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu 

viacročného rozpočtu obce Janovce na roky 2022 – 2024 a tie budú následne predložené 

poslancom OZ na schválenie. 

 

 

Poslanci OZ berú na vedomie prípravnú fázu rozpočtu obce Janovce na roky 

2022 – 2024 

 

Hlasovanie: „Za“:         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 
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5/ Hasičská zbrojnica 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o akcií s názvom Posviacka hasičskej zbrojnice 

a hasičského auta, ktorá sa konala dňa 29. 08. 2021 so začiatkom o 14.30 hod. pred budovou 

hasičskej zbrojnice. Na akciu boli pozvaní všetci obyvatelia obce Janovce. Požehnanie vykonal 

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

všetci členovia dobrovoľného hasičského zboru Janovce a členovia predstavenstva DPO 

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

občanov obce Janovce.  

 

Vyúčtovanie: mäso   91,69 € 

                      pochutiny  32,87 € 

                      potraviny   44,27 € 

           občerstvenie   37,00 €  

                      SPOLU:                     205,64 € 

 

 

Poslanci OZ berie na vedomie vyhodnotenie akcie ,,Kolaudácia a požehnanie 

hasičskej zbrojnice a autaˮ 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

6/ Príprava projektov 
 

KSB:  

Tento projekt spracúva externá firma LEADER s. r. o., kde by podľa podmienok mala mať 

obec 5 % finančnú spoluúčasť.  

 

MŠ: 

Tuto starosta predniesol, že obci nebudú stačiť vlastné zdroje na dofinancovanie tohto projektu 

a preto predniesol poslancom OZ možnosť dofinancovania tohto projektu za pomoci úveru 

z banky. Starosta sa už bol aj informovať v niekoľkých bankách ako je to s poskytovaním 

úverov pre obce, no predbežné ponuky zatiaľ nemá vypracované, nakoľko ešte neviem presnú 

čiastku potrebnú na dofinancovanie. Spracovateľom žiadosti je spoločnosť Premier Consulting 

s. r. o. . 

 

Poslanci OZ schvaľujú dofinancovanie projektov pomocou úveru  

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
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7/ Výstavba miestnej komunikácie ,,Polufkyˮ 
 

Obec Janovce má ukončené prípravné práce na asfaltovanie. Prebehlo verejné obstarávanie 

s výsledkom, že zhotoviteľom stavby bude spoločnosť CBR, s. r. o. Sabinov, ktorá ponúkla 

najnižšiu cenu za prácu a to 66 398,36 € s DPH.  

 

Poslanci OZ berú na vedomie verejné obstarávanie na zhotoviteľa asfaltovania 

cesty ,,Polufkyˮ 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

8/ Rekonštrukcia chodníka cez obec 
 

Starosta predniesol poslancom OZ, že na stretnutí členov OZ MSA Sekčov – Topľa bolo 

prerokované, že je možnosť využitia finančných prostriedkov z Euro 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 bolo avizovaná taktiež rekonštrukcia cesty III. triedy cez obec 

Janovce.  

Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť KAP s. r. o. , Bardejov, termín realizácie je október – 

november 2021 

 

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

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

9/ ,,Spoznaj Slovenskoˮ 
 

Akcia s názvom ,,Spoznaj Slovenskoˮ túra do Slovenského raja – Tomášovský výhľad. Túra sa 

konala 12. septembra 2021 odchod autobusu od obecného úradu o 10.00 hod. Celkový počet 

občanov bolo cca 42. Náklady obce boli iba za autobus, suma činila 276,10 € 

     

Poslanci OZ berú na vedomie vyhodnotenie akcie ,,Spoznaj Slovenskoˮ 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
 



 

Obec 

JANOVCE 
Janovce 62, 086 41  Raslavice, okres Bardejov 

 

6 

 

 

10/ Rôzne 
 

COVID-19: 

Nakoľko sa nám opäť zhoršuje pandemická situácia a tento mesiac už máme druhý krát 

zatvorenú školu, škôlka zatiaľ funguje bez prerušenia a bez obmedzení, bude obecný úrad 

spolu s poslancami OZ dôkladne sledovať situáciu a v prípade nutnosti budú pripravený zvolať 

krízový štáb obce Janovce.  

 

Október – mesiac úcty k starším:  

Nakoľko je situácia s ochorením COVID-19 zlá a nie je možné organizovať žiadne 

spoločenské akcie, starosta predniesol návrh poslancom OZ, aby tak ako minulý rok, tak aj 

tento rok rozdali občanom obce nákupné poukážky do potravín v hodnote 10,00 € pre každého 

občana nad 62 rokov.  

 

Poslanci OZ berú na vedomie stav pandémie a schvaľujú darčekové poukážky 

pre seniorov.  

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

11/ Uznesenie č. 04/2021 zo dňa 18. 10. 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 plnenie rozpočtu obce Janovce 

B: schvaľuje  vyhodnotenie výziev na úhradu DZN za rok 2021 

 

4. A: berie na vedomie prípravu podkladov na vypracovanie rozpočtu na roky 2022 - 

2024 

 

5. A: berie na vedomie vyhodnotenie akcie ,,Posviacka hasičskej zbrojnice a autaˮ 

 

 

6. A: schvaľuje prípadný úver z banky na dofinancovanie projektov z EU fondov 
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7. A: berie na vedomie výber zhotoviteľa na asfaltovanie na IBV ,,Polufkyˮ  

 

8. A: schvaľuje prípravu na rekonštrukciu chodníka pri ceste III/3493 

 

9. A: berie na vedomie vyhodnotenie akcie ,,Spoznaj Slovensko ˮ 

 

10. A: berie na vedomie stav pandemickej situácie COVID-19 

B: schvaľuje darčekové poukážky na nákup pre seniorov 

 

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

12/ 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      .......................................................... 

 

 

Rastislav Baláž      ..........................................................

      


