Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 27.02.2021 o 17:00 hod.
na Obecnom úrade v Janovciach.
Prítomní:
starosta obce:

Ľubomír Kundrát

poslanci OZ:

Baláž Rastislav
Hudaček František
Hvizda František

PRÍLOHA č. 1:

Prezenčná listina

1/ Otvorenie
Predložený program:
1/ Otvorenie.
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba zapisovateľa zápisnice
c) Určenie overovateľov zápisnice
2/ Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení
3/ Stav finančných prostriedkov na účtoch k 27.02.2021 a výber daní
4/ Zhrnutie testovaní na COVID-19 a stav nakazenosti v obci
5/ Školstvo (chod školy počas núdzového stavu)
6/ Príprava a schválenie dofinancovania projektu MAS – „Rekonštrukcia chodníka v obci
Janovce“
7/ Podporný program ZELEŇ „Oddychová zóna Hlboká“ (bývalé smetisko)
8/ Hasičská zbrojnica a exteriérové ihrisko
9/ Návrh na uznesenie a jeho schválenie
10/ 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 Hudáčka a Rastislava Baláža

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. 08/2020 zo dňa 14.12.2020 predložil starosta obce Janovce.
Posledné zasadnutie OZ sa konalo dňa 14.12.2020 na ktorom sa rozoberali tieto veci:
- stav finančných prostriedkov na účtoch
- stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce
- schválenie rozpočtu na rok 2021
- plán kontrolnej činnosti HK na rok 2021
- COVID-19 postup pandémie a prijatie opatrení Krízového štábu obce Janovce
- školstvo
- nákup komposterv
- plán práce na rok 2021
- plán investičnej výstavby na rok 2021
- zamestnanosť v obci na tzv. aktivačnú činnosť
- schválenie príspevku na nákup obrazovky a číselníka do kostola

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 27.02.2021:
bežný účet
školsky účet
sociálny fond
stravovací účet
dotačný účet – požiarna zbrojnica
dotačný účet – zelená infraštruktúra
pokladňa
SPOLU

126 251,44 €
11 094,42 €
1 470,66 €
191,66 €
0,00 €
0,00 €
764,66 €
139 772,84 €

Výber daní prebieha v riadom režime, aj napriek pandemickej situácií má obec vybratých cca
25 % 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/ COVID-19
Do tejto chvíle počas roka 2021 máme za sebou už 4 plošné testovania na COVID-19.
Informoval starosta obce poslancov OZ. Všetky tieto testovania sa uskutočnili na základe
zmluvy o poskytnutí služieb s obcou Koprivnica. Obec na vlastné náklady poskytne priestory
na testovanie, osloví zdravotníkov z obce, zabezpečí administratívnych pracovníkov. Okresný
úrad Bardejov, odbor krízového riadenia poskytne bezodplatne, na základe objednávky
testovacie sady na diagnostiku ochorenia COVID-19. Refundácia nákladov spojených
s testovaním je 5,00 € na jednu otestovanú osobu.
Situácia v našej obci s nakazenosťou je dobrá. Niektorí z občanov sa sami hlásia aj na obecný
úrad, že sú v karanténe. Obecný úrad pomáha aj s nákupmi pre seniorov alebo občanom, ktorí
sú v karanténe, keď si o to požiadajú.
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Refundácia nákladov na testovanie bola nasledovná:
23.01.2021 200 testov
2 pozitívny
1 000,00 €
12.02.2021
55 testov
0 pozitívnych
20,00 € (zvyšok OU PO odbor školstva)
19.02.2021
72 testov
0 pozitívnych
90,00 € (zvyšok OU PO odbor školstva)
27.02.2021 147 testov
1 pozitívny
zatiaľ nemáme preplatené

Poslanci OZ berú na vedomie pravidelné testovanie na COVID-19 a stav
pandémie
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

5/ Školstvo
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že Základná škola, Materská škola, Školská
jedáleň a Školský klub detí fungujú od 08.02.2021 a od 22.02.2021 do 28.02.2021 sú jarné
prázdniny.
Počas Jarných prázdnin fungovala MŠ a ŠJ, kde bolo nahlásených 12 detí, kde z toho chodili 5
až 7 detí.
V MŠ máme schválený projekt „Múdre hranie“, vo výške 500,00 €, z ktorého plánuje
riaditeľka nakúpiť interaktívne hračky a knihy pre deti.
V ZŠ zasa schválili projekt „Čítame radi“, kde vo výške 300,00 €, plánuje riaditeľka nakúpiť
knihy do školskej knižnice a z peňazí za pobyt detí v ŠKD vybudovať v priestoroch ZŠ
čitateľský kútik.

Poslanci OZ berú na vedomie stav v školstve a schválené projekty pre MŠ a ZŠ
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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6/ Príprava a schválenie projektu MAS
Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Janovce:
Projekt rieši realizovanie rekonštrukcie chodníka v obci Janovce rozdelený na tri časti „A“,
„B“, a „C“. , celkový rozpočet na časti projektu A a B sú 47 039,66 €,
Žiadaná výška príspevku od Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Miestny rozvoj
vedený komunitou Miestnou akčnou skupinou (MAS) Sekčov – Topľa , o. z. je 28 289,00 €.

Poslanci OZ schvaľujú podanie žiadostí na projekt „Zvýšenie bezpečnosti
chodcov v obci Janovce
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

7/ Podporný program ZELEŇ
V tomto projekte sa postupne bude v obci Janovce vysádzať zeleň na parcelách, ktoré sú vo
vlastníctve obce Janovce. Jedná sa o oddychovú zónu „Hliboká“, kde sú vysadené stromy a je
tam plánované osadiť prístrešok s ohniskom a lavičkami.
Ďalším miestom je zasa „Park pri zastávke“, kde sú taktiež vysadené okrasné stromy
a plánuje sa tam osadiť lavičky a preliezky pre deti.

Poslanci OZ schvaľujú realizáciu podporeného programu ZELEŇ
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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8/ Hasičská zbrojnica a exteriérové fitko:
Hasičská zbrojnica:
Starosta obce predniesol poslancom OZ informácie o výstavbe hasičskej zbrojnice
a informoval o veciach, ktoré je ešte potrebné dokončiť, ako elektrické rozvody a okolie
budovy, ako vyrovnanie terénu a uloženie zámkovej dlažby.
Po týchto úkonoch je starosta obce pripravený podať žiadosť o kolaudáciu hasičskej zbrojnice.
Vyúčtovanie nákladov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice:
elektroinštalácia
776,43 €
odpady
566,75 €
spracovanie VO
300,00 €
zameranie
197,00 €
stavebná činnosť
49 508,00 €
SPOLU
51 348,18 €

Exteriérové „fitko“:
Boli urobené zemné výkopové a vyrovnávacie práce. Boli osadené obrubníky a zabetónované
pätky na fitness cvičiace prvky. Boli vyrobené a objednané tieto cvičiace prvky. Tento rok by
sa malo toto exteriérové fitness dokončiť a to tak, že by sa mala osadiť zámková dlažba, osadia
sa samotné cvičiace stroje a urobí sa informačná tabuľa pre návštevníkov a užívateľov.

Poslanci OZ berú na vedomie náklady na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
a pokračovacie práce na vybudovaní exteriérového fitness centra
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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9/ Uznesenie č. 01/2021 zo dňa 27.02.2021
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 pravidelné plošné testovanie na diagnostikovanie ochorenia
COVID-19
B: berie na vedomie stav nakazenosti v našej obci a celkovú situáciu na území SR
5. A: berie na vedomie stav v školstve
B: berie na vedomie schválené projekty pre MŠ a ZŠ
6. A: schvaľuje podanie žiadosti na projekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci
Janovce“
7. A: schvaľuje realizáciu podporného projektu ZELEŇ
8. A: berie na vedomie výdavky spojené s realizáciu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
B: schvaľuje pokračovacie práce na budovaní exteriérového fitness centra

Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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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 Hudáček

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

Rastislav Baláž

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