Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 27. 11. 2021 o 17:00 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.Stav finančných prostriedkov na účtoch a plnenie rozpočtu
4.Činnosť hlavného kontrolóra obce
5.VZN obce Janovce
6.Zhodnotenie investičných akcií (cesta Polufky, projekty MAS a MŠ)
7.Úprava rozpočtu na rok 2021 a čerpanie rezervného fondu
8.Schválenie Návrhu rozpočtu obce Janovce na rok 2022
9.Príprava darčekov pre dôchodcov, Mikuláš, Vianočný darček do domácností
10. COVID-19 stav testovania a opatrení – vyhlásenie núdzového stavu
11. Rôzne (školstvo MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ)
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 Marek Gazdačka a Františka Hudáčka

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. 04/2021 zo dňa 18.10.2021 predložil starosta obce Janovce.
Na poslednom zasadnutí OZ sa rozoberali tieto veci:
- schválenie predloženého programu rokovania
- schválenie zapisovateľa
- schválenie overovateľov zápisnice
- berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie
- berie na vedomie kontrolu uznesení
- berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Janovce
- schvaľuje vyhotovenie výziev na úhradu DZN za rok 2021
- berie na vedomie prípravu podkladov na vypracovanie rozpočtu na roky 2022-2024
- berie na vedomie vyhodnotenie akcie „Požehnanie hasičskej zbrojnice a hasičského
auta“
- schvaľuje prípadný úver z banky na dofinancovanie projektov z EU fondov
- berie na vedomie výber zhotoviteľa na asfaltovanie na IBV „Polufky“
- schvaľuje prípravu na rekonštrukciu chodníka pri ceste III/3493
- berie na vedomie stav pandémie COVID-19
- schvaľuje rozdanie nákupných darčekových poukážok pre seniorov nad 62 rokov

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 plnenie rozpočtu
Starosta informoval poslancov o stave finančných prostriedkov na účtoch k 27.11.2021:
bežný účet
26 850,41 €
školsky účet
43 074,81 €
sociálny fond
1 848,40 €
stravovací účet
20,65 €
dotačný účet – požiarna zbrojnica
0,00 €
dotačný účet – zelená infraštruktúra
0,00 €
pokladňa
441,26 €
SPOLU
72 235,53 €
Starosta obce predložil k nahliadnutiu čerpanie finančného rozpočtu obce za obdobie
01.01.2021 do 31.10.2021, kde príjmy sú plnené na 65 % a výdavky na 54 %.
PRÍLOHA č. 3:

Čerpanie finančného rozpočtu

Poslanci OZ berú na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch a čerpanie
finančného rozpočtu obce
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

4/ Činnosť hlavnej kontrolórky 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.
Kontrolórka obce v súčasnej dobe vypracováva Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
viacročného rozpočtu obce Janovce na roky 2022-2024

Poslanci OZ berú na vedomie činnosť hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0
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5/ VZN obce Janovce
Starosta obce predložil poslancom OZ VZN na rok 2021, ktoré je potrebné schváliť a Vnútorné
predpisy, ktoré je taktiež potrebné schváliť. Starosta podotkol, že všetky tieto VZN a vnútorné
predpisy nám vypracováva JUDr. Monika Jurčová s ktorou máme od roku 2019 uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických
činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc.
PRÍLOHA č. 4:
Vnútorný predpis č. 01/2021 (Smernica o postupe obce pri vybavovaní
sťažností adresovaných obcí Janovce
PRÍLOHA č. 5:
Janovce)

Vnútorný predpis č. 02/2021 (Pravidlá kontrolnej činnosti v obci

PRÍLOHA č. 6:
VZN č. 01/2021 (O vyhradení miest a stanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce)
PRÍLOHA č. 7:
v obci)

VZN č. 02/2021 (O podrobnostiach o organizácii miestneho referenda

PRÍLOHA č. 8:
VZN č. 03/2021 (O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce)
PRÍLOHA č. 9:

VZN č. 04/2021 (O určení spádovej materskej školy zriadenej obcou)

PRÍLOHA č. 10:
VZN č. 05/2021 (O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Janovce)
PRÍLOHA č. 11:
Janovce)

VZN č. 06/2021 (O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

PRÍLOHA č. 12:
VZN č. 07/2021 – dodatok č. 1 (o financovaní materskej školy
a školských zariadení zriadených obcou)

Poslanci OZ schvaľujú VZN obce Janovce č. 01/2021 až 07/2021 a vnútorné
predpisy č. 01/2021 a 02/2021
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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6/ Zhodnotenie investičných akcií obce Janovce
IBV Polufky:
Dňa 19.10.2021 bola podpísaná zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znp., kde obec Janovce podpísala zmluvu s CBR, s. r.
o., Hollého 29, 083 01 Sabinov. Predmetom zmluvy je realizácia stavebného diela, resp.
uskutočnenie stavebných prác stavebného diela „Miestna komunikácia Janovce – POLUFKI“.
Na základe Prílohy č. 1: necenený položkovitý rozpočet, kde sa jedná o práce ako podklad
z asfaltovaného betónu, postrek asfaltový infiltračný, postrek asfaltový spojovací, asfaltový
betón spolu s dopravou. Celková hodnota tejto zákazky je vo výške 66 398,36 € s DPH.
Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce:
Starosta taktiež v tomto bode informoval poslancov OZ o projekte s názvom „Zvýšenie
bezpečnosti chodcov v obci Janovce“, kde nám bolo 26.10.2021 doručené oznámenie
o schválení žiadosti o príspevok , kde MAS Sekčov – Topľa, o. z., na základe operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program, schválilo obci Janovce príspevok NFP vo
výške maximálne 28 289,00 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené
vo výške 4 039,66 EUR. Zhotoviteľom tejto zákazky je firma JK MET, s, r. o., Čergovská 584,
086 41 Raslavice. s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znp., kde predchádzalo riadne výberové
konanie na základe verejného obstarávania. Termín realizácie projektu je 10/2021 až 01/2022.
Rekonštrukcia MŠ Janovce:
Dňa 08.11.2021 sme odoslali Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt s názvom
„Materská škola Janovce – obnova a zvýšenie kapacity“ na Úrad Prešovského samosprávneho
kraja na základe Operačného programu 302000 – Integrovaný regionálny operačný program,
kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, kde celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške
150 645,00 € a Požadovaná výška NFP je 143 112,75 €.

Poslanci OZ berú na vedomie stav investičných projektov obce Janovce
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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7/ Úprava rozpočtu na rok 2021 a čerpanie rezervného fondu
V prílohe tejto zápisnice predložil starosta obce, poslancom OZ Úpravu rozpočtu obce Janovce
na rok 2021, ktorú zaslala kontrolórka obce Janovce.
Ďalej starosta informoval, že investičná výstavba bude financovaná z rezervného fondu obce
Janovce.
PRÍLOHA č. 13:

Úprava rozpočtu k 01.10.2021

Poslanci OZ schvaľujú úpravu rozpočtu obce Janovce na rok 2021 a schvaľujú aj
čerpanie rezervného fondu.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

8/ Schválenie Návrhu rozpočtu obce Janovce na rok 2022
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce Janovce na rok 2022, ktorý bol
zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet:

príjmy
výdavky
rozdiel
príjmy
výdavky
rozdiel

Kapitálový rozpočet:
Príjmové fin. operácie:
Výdavkové fin. operácie
Rozdiel
Celkový rozpočet:
PRÍLOHA č. 14:

272 651,00 €
272 651,00 €
0,00 €
35 000,00 €
95 000,00 €
- 60 000,00 €
60 000,00 €
0,00 €
+ 60 000,00 €
367 651,00 €

Návrh rozpočtu obce Janovce na rok 2022

Poslanci OZ schvaľujú Návrh rozpočtu obce Janovce na rok 2022
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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9/ Príprava darčekov pre dôchodcov, Mikuláš, Vianočný darček do
domácností
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že darčekové poukážky sa už tlačia. Na starosť to
dostal zástupca starostu František Hvizda. Obec dala vytlačiť 120 ks poukážok. Taktiež dal
vyrobiť 120 ks igelitových tašiek s erbom obce a 120 ks eko tašiek s erbom obce a objednal
500 ks respirátorov FFP2. Na Mikuláša sa zakúpia vrecúška do ktorých sa zabalia sladkosti
spolu s ovocím pre deti v MŠ a ZŠ. Treba nám spolu 38 balíčkov.

Poslanci OZ schvaľujú darčeky pre dôchodcov, Mikulášske balíčky pre žiakov
MŠ a ZŠ a Vianočné balíčky do domácností
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

10/ COVID-19
Stav v republike je zlý, každý deň pribúdajú na celom Slovensku tisíce nakazených. Ako je to
s nakazenosťou v našej obci, nevieme, prednieslo starosta. Nakoľko obec už plošne netestuje
svojich občanov. Obecný úrad funguje bez obmedzení, s povinnosťou vstupu návštevníkov
mať nasadený respirátor FFP2. Materská škola, Základná škola a školské zariadenia fungujú na
základe školského semaforu. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika mesta Bardejov, sme
mali minulý mesiac dva krát uzatvorenú základnú školu a žiaci sa učili dištančne, informoval
starosta.

Poslanci OZ berú na vedomie stav pandémie a fungovanie obecného úradu
a školských zariadení počas núdzového stavu
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

7

Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
11/ Rôzne
Školstvo:
Ako už v predchádzajúcom bode starosta informoval, že v mesiaci október bola Základná škola
uzatvorená dva krát a to od 01.10.2021 do 10.10.2021 a od 14.10.2021 do 23.10.2021.
Samozrejme, že spolu so Základnou školu nefungoval aj Školský klub detí. Ostatné školské
zariadenia fungovali bez obmedzení a prerušení.

Poslanci OZ berú na vedomie fungovanie škôl a školských zariadení v pôsobnosti
obce Janovce
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

12/ Uznesenie č. 05/2021 zo dňa 27.11.2021
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 čerpanie finančného rozpočtu
4. A: berie na vedomie činnosť hlavného kontrolóra obce Janovce
5. A: schvaľuje VZN č. 01/2021
B: schvaľuje VZN č. 02/2021
C: schvaľuje VZN č. 03/2021
D: schvaľuje VZN č. 04/2021
E: schvaľuje VZN č. 05/2021
F: schvaľuje VZN č. 06/2021
G: schvaľuje VZN č. 07/2021
H: schvaľuje Vnútorný predpis č. 01/2021
I: schvaľuje Vnútorný predpis č. 02/2021
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6. A: berie na vedomie asfaltovanie IBV „Polufky“
B: berie na vedomie schválenie projektu s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov
v obci Janovce“
C: berie na vedomie odoslanie Žiadostí o NFP na projekt „Materská škola Janovce –
obnova a zvýšenie kapacity“
7. A: schvaľuje úpravu rozpočtu obce Janovce na rok 2021
B: schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Janovce
8. A: schvaľuje Návrh rozpočtu obce Janovce na rok 2022
9. A: schvaľuje tlač poukážok na nákup pre seniorov
B: schvaľuje „Mikulášske balíčky“ pre deti v MŠ a ZŠ Janovce
C: schvaľuje obsah „Vianočných balíčkov“ do domácností
10. A: berie na vedomie stav pandémie COVID-19
B: berie na vedomie fungovanie obecného úradu Janovce a školských zariadení
v pôsobnosti obce Janovce počas núdzového stavu
11. A: berie na vedomie fungovanie škôl a školských zariadení v pôsobností obce

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
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Zápisnicu vyhotovil:
Anna Kočambová

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

Zápisnicu overili:
František Hudáček

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

Marek Gazdačko

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