Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 01. 03. 2022 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 k 28. 02. 2022 a výber daní a poplatkov, prevod
hromadnej akcií VvaK Košice podielu na obec Janovce
4.Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2/2021 a audit obce
5.Ukončenie núdzového stavu a vyhlásenie mimoriadnej situácie na Ukrajine
6.Školstvo ZŠ, MŠ, ŠKD chod školy počas núdzového stavu
7.Prejednanie územného plánu obce (cyklotrasy)
8.Výstavba námestíčka žiadosť na program obnovy dediny
9.Príprava projektov MŠ IROP, detské ihrisko PSK
10. Schválenie a úprava miestnych poplatkov
11. Kultúrne a spoločenské akcie po uvoľnení opatrení
12. Rôzne (separovanie odpadu a percenta vytriedenosti a zhotovenie betlehema pri
kostole)
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 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. 06/2021 zo dňa 17. 12. 2021 predložil starosta obce Janovce.
Na poslednom zasadnutí OZ sa rozoberali tieto veci:
- schválilo program rokovania
- schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- zobrali na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu uznesení
- zobrali na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch
- zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu obce
Janovce na roky 2022 – 2024
- schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
- schválilo plán práce na rok 2022
- zobrali na vedomie VZN obce na rok 2022
- schválilo rozpočet obce Janovce na rok 2022
- zobrali na vedomie správu o pandemickej situácií v obci Janovce
- zobrali na vedomie pokračovacie práce na rekonštrukcií chodníka a parkoviska pri
zástavke
- berie na vedomie správu o školstve
- schválilo realizáciu projektu: ,,Revitalizácia námestia I. etápa“

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 28.02.2022:
bežný účet
24 674,04 €
školsky účet
10 131,94 €
sociálny fond
stravovací účet
dotačný účet – požiarna zbrojnica
dotačný účet – zelená infraštruktúra
pokladňa
SPOLU

2 036,82 €
390,02 €
0,00 €
0,00 €
414,28 €
37 647,10 €

Prevod akcií Vodárenskej spoločnosti Košice v počte 2 204 ks v menovitej hodnote 1 akcií
33,00 € a to 2204 x 33,00 = 72 732,00 €.

Poslanci OZ berú na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch a hodnotu
akcií Vodárenskej spoločnosti.
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

4/ Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2021 a audit 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.
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená správa o vykonaní kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami za 2. polrok 2021, kde kontrolou bolo zistené, že zápisnice z
uznesení nie sú zverejňované, a z tohto dôvodu došlo k náprave a ku dnešnému dňu sú všetky
zápisnice z roku 2021 zverejnené na našom webovom sídle.
PRÍLOHA č. 3: Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za 2.
polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie HARMONOGRAM aktualizácie a kompletizácie
všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obce Janovce pre rok 2022, kde bude
vypracovaná aj smernica – vedenie pokladne, v ktorom bude uvedený limit v pokladni .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje limit v pokladni 3 000,00 €.
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PRÍLOHA č. 4: HARMONOGRAM aktualizácie a kompletizcie všeobecne záväzných
nariadení a vnútorných predpisov obce Janovce pre rok 2022.
Poslanci OZ boli oboznámený so zmenou auditorky Ing. Mária Pochová s ktorou sme
podpísali zmluvu dňa 9. 2. 2022, ktorá nám bude vykonávať audit na rok 2022.

Poslanci OZ berú na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021, berie na
vedomie HARMONOGRAM aktualizácie a kompletizácie všeobecne záväzných
nariadení a vnútorných predpisov obce Janovce pre rok 2022, berie na vedomie
zmenu auditorky Ing. Márie Pochovej a zároveň schvaľujú limit v pokladni
3 000,00 €.
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

5/ Ukončenie núdzového stavu a vyhlásenie mimoriadnej situácie na
Slovensku
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 695 zo
dňa 24. novembra 2021, ktorý bol na Slovensku vyhlásený od dňa 25. novembra 2021
(uznesenie vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov č. 428/2021),
ukončený uplynutím 22. februára 2022.
MIMORIADNA SITUÁCIA, vyhlásená vládou SR od dňa 12. marca 2020 z dôvodu
ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID19, ostáva NAĎALEJ v platnosti.
Na Slovensku nastal a od soboty dňa 26. 02. 2022 od 12.00 h mimoriadna situácia. Vyhlásenie
mimoriadnej situácie súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na
Ukrajine.
Rozhodla
o
tom
vláda
na
sobotnom
rokovaní.
"Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných
opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s
hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky,"
Obec Janovce zorganizovala prostredníctvom sociálnych sieti materiálnu zbierku na pomoc pre
utečencov Ukrajiny pred vojnou. Občania obce môžu túto zbierku prinášať na obecný úrad.
Obecné zastupiteľstvo v Janovciach schvaľuje vypožičanie zariadenia a techniky pre pomoc na
ukrajinských hraniciach neziskovej organizácii STEP-IN Civic Association.
Obecné zastupiteľstvo v Janovciach schvaľuje finančnú výpomoc do maximálnej výšky
4

Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
1 000,00 € na rok 2022 podľa potreby pre neziskové organizácie a obce z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie.

Poslanci OZ berú na vedomie ukončenie núdzového stavu a vyhlásenie
mimoriadnej situácie na Slovensku z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa (COVID-19) a z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR
pred vojnou na Ukrajine a zároveň schvaľujú vypožičanie zariadenia a techniky
podľa potreby, vo vlastníctve obce Janovce, pre pomoc na ukrajinskej hranici
neziskovej organizácií STEP-IN Civic Association a finančnú výpomoc do
maximálnej výšky 1 000,00 €.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

6/Školstvo ZŠ, MŠ, ŠKD chod školy počas núdzového stavu
Žiaci do škôl v pôsobnosti obce Janovce nastúpili na výchovný proces po vianočných
prázdninách v riadnom termíne a to dňa 10. 01. 2022. Následne mali polročné prázdniny dňa
04. 02. 2022. Z dôvodu potvrdenia pozitivity na COVID-19 žiaka základnej školy dňa 11. 02.
2022 boli žiaci v 5- dňovej karanténne a z tohto dôvodu v dňoch 14. 02. - 16. 02. 2022 prešli
na hybridné vzdelávanie, kde v škole bola 1/3 žiakov a 2/3 sa učili dištančné.
Z dôvodu rozhodnutia zriaďovateľa škôl v pôsobnosti obce Janovce bola v čase jarných
prázdnín v dňoch 21. 02. - 25. 02. 2022 pozastavená prevádzka v obidvoch školách.

Poslanci OZ berú na vedomie správu o školstve
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

7/ Prejednanie územného plánu obce (cyklotrasy)
Starosta obce Janovce predložil na pripomienkovanie poslancom OZ pracovný návrh
územného plánu obce Janovce v elektronickej podobe.
Pripomienky sa týkali najmä zmeny parciel zo záhrad a TTP na individuálnu výstavbu, ktoré
starosta obce prejedná so zhotoviteľom územného plánu URBEKO Prešov.
Zároveň starosta obce oboznámil poslancov OZ so zvolaním verejnej schôdze a navrhol termín
konania na máj – jún 2022 po dohode so zhotoviteľom, kde bude predložený a vysvetlený
územný plán obce občanom obce Janovce.

Poslanci OZ berú na vedomie pracovný návrh územného plánu obce Janovce
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
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Zdržal sa: 0
Proti:
0

8/ Výstavba námestíčka a žiadosť na program obnovy dediny
Obec Janovce má vypracovanú projektovú dokumentáciu a názvom stavby: Revitalizácia
verejného priestranstva pri školskom areály v Janovciach – prvá etápa. Obec Janovce chce
požiadať o časť finančných prostriedkov z programu obnovy dediny, ale ku dnešnému dňu ešte
nevyšla výzva na predkladanie žiadosti. Ku projektu je vypracovaná projektová dokumentácia
spolu s územným rozhodnutím o umiestnení stavby.
OZ schvaľuje výrobu sochy Jána Krstiteľa, ktorá bude umiestnená v priestoroch nového
námestíčka. Sochu nám vyrobí rezbár z našej obce Daniel Baláž.

Poslanci OZ berú na vedomie správu o výstavbe námestíčka a žiadosti na
program obnovy dediny a zároveň schvaľujú výrobu sochy Jána Krstiteľa.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

9/ Príprava projektov MŠ IROP, detské ihrisko PSK
Dňa 09. 02. 2022 nám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt : ,,Materská škola Janovce – obnova a zvýšenie kapacity“ a dňa 01. 03.
2022 bolo osobne starostom obce odovzdane doplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na Sprostredkovateľský orgán pre IROP PSK v Prešove.
Obec Janovce ma vypracovanú projektovú dokumentáciu ,,Janovce – detské ihrisko“ na ktoré
sme podali žiadosť na ohlásenie drobnej stavby na stavebný úrad. Na tento projekt bola podaná
žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení, ktorá bola
odoslaná poštou 21. 02. 2022.

Poslanci OZ berú na vedomie správu o doplnení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt: ,,Materská škola Janovce – obnova a zvýšenie kapacity“
a berie na vedomie spracovanie žiadosti ku projektu: ,,Janovce – detské ihrisko“
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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10/ Schválenie a úprava miestnych poplatkov
Starosta obce predložil poslancom na schválenie miestne poplatky na rok 2022, ktoré tvoria
prílohu tejto zápisnice.
PRÍLOHA č. 5: Miestne poplatky na rok 2022

Poslanci OZ schvaľujú miestne poplatky na rok 2022.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

11/ Kultúrne a spoločenské akcie po uvoľnení opatrení
Starosta obce spolu s OZ navrhli plán spoločenských akcií na rok 2022 takto:
 12. 03. 2022 (sobota) túra ,,Spoznaj svoje okolie“
 07. 05. 2022 – ochutnávka vína spojená so zábavou (Staško, hudobná skupina Sorry)
 22. 05. 2022 – kosecké preteky U3G
 máj – jún 2022 – verejná schôdza k územného plánu
 júl – august 2022 – športové popoludnie
 september 2022 – túra ,,Spoznaj Slovensko“
 október 2022 – posedenie dôchodcov
Kultúrne a spoločenské akcie sa uskutočnia len v prípade, že to dovolí aktuálna pandemická
situácia a opatrenia v danom čase.

Poslanci OZ schvaľuje plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2022.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

12/ Rôzne (separovanie odpadu a percentá vytriedenosti a zhotovenie
betlehema pri kostole)
Obec Janovce za rok 2021 vyseparovala 47, 56 % odpadu.
OZ v Janovciach schválilo výrobu betlehema ku kostolu. Bude vyhotovených 8 sôch z
dubového dreva, ktoré bude zakúpené.
OZ schvaľuje odpredaj plynovej prípojky Matúšovi Šuťákovi podľa rozpočtu.
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Poslanci OZ berú na vedomie správu o vytriedenosti odpadu za rok 2021,
schvaľuje výrobu betlehema ku kostolu a zároveň schváľuje odpredaj plynovej
prípojky Matúšovi Šuťákovi podľa rozpočtu.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

13/ Návrh na uznesenie a jeho schválenie
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 hodnotu akcií Vodárenskej spoločnosti
4. A: berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021
B: schvaľuje HARMOGRAM aktualizácie a kompletizácie všeobecne záväzných
nariadení a vnútorných predpisov obce Janovce na rok 2022
C: berie na vedomie zmenu auditorky na Ing. Máriu Pochovú
D: schvaľuje limit v pokladni 3 000,00 €
5. A: berie na vedomie ukončenie núdzového stavu a vyhlásenie mimoriadnej situácie na
Slovensku
B: schvaľuje vypožičanie zariadenia a techniky pre pomoc na ukrajinskej hranici
neziskovej organizácií STEP-IN CIVIC Association
C: schvaľuje finančnú výpomoc do maximálnej výšky 1 000,00 € na rok 2022 podľa
potreby pre neziskové organizácie a obce z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie
6. A: berie na vedomie správu o školstve
7. A: berie na vedomie pracovný návrh územného plánu obce Janovce
8. A: berie na vedomie správu o výstavbe námestíčka a žiadosti na program obnovy
dediny
B: schvaľuje výrobu sochy Jána Krstiteľa
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9. A: berie na vedomie správu o doplnení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
projekt: ,,Materská škola Janovce – obnova a zvýšenie kapacity“
B: berie na vedomie spracovanie žiadosti ku projektu ,,Janovce – detské ihrisko“
10. A: schvaľuje miestne poplatky na rok 2022
11. A: schvaľuje plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2022
12. A: berie na vedomie % vytriedenosti odpadu za rok 2021
B: schvaľuje zhotovenie betlehema ku kostolu
C: schvaľuje odpredaj plynovej prípojky Matúšovi Šuťákovi

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 Hudáček

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