Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 17.12.2021 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
4.Činnosť hlavného kontrolóra obce
5.Plán prác na rok 2022
6.Schválenie VZN obce Janovce na rok 2022
7.Schválenie rozpočtu obce Janovce na rok 2022
8.COVID-19 stav testovania a opatrení počas Vianočných sviatkov
9.Rôzne (rekonštrukcia chodníka a parkoviska pri zastávke, školstvo, revitalizácia
námestíčka – 1. etapa)
10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
11. 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 Rastislava Baláža a Františka Hvizdu

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. 05/2021 zo dňa 27.11.2021 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 stav finančných prostriedkov na účtoch
- berie na vedomie čerpanie finančného rozpočtu
- berie na vedomie činnosť hlavného kontrolóra obce Janovce
- schválenie VZN č. 01/2021
- schválenie VZN č. 02/2021
- schválenie VZN č. 03/2021
- schválenie VZN č. 04/2021
- schválenie VZN č. 05/2021
- schválenie VZN č. 06/2021
- schválenie VZN č. 07/2021
- schválenie Vnútorný predpis č. 01/2021
- schválenie Vnútorný predpis č. 02/2021
- berie na vedomie asfaltovanie IBV „Polufky“
- berie na vedomie schválenie projektu s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci
Janovce“
- berie na vedomie odoslanie Žiadosti o NFP na projekt „Materská škola Janovce –
obnova a zvýšenie kapacity“
- schválenie úpravy rozpočtu obce Janovce na rok 2021
- schválenie čerpania rezervného fondu
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-

schválenie Návrhu rozpočtu obce Janovce na rok 2022
schválenie vyhotovenia poukážok na nákup pre seniorov
schválenie „Mikulášskych balíčkov“ pre deti v MŠ a ZŠ Janovce
schválenie „Vianočných balíčkov“ do každej domácnosti v Janovciach
berie na vedomie stav pandémie COVID-19
berie na vedomie fungovanie obecného úradu Janovce a školských zariadení
v pôsobnosti obce Janovce počas núdzového stavu
berie na vedomie fungovanie škôl a školských zariadení v pôsobností obce

OZ berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu
uznesení
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

3/ Stav finančných prostriedkov na účtoch
Starosta informoval poslancov o stave finančných prostriedkov na účtoch k 17.12.2021:
bežný účet
18 573,84 €
školsky účet
49 923,07 €
sociálny fond
1 841,18 €
stravovací účet
542,51 €
dotačný účet – požiarna zbrojnica
0,00 €
dotačný účet – zelená infraštruktúra
0,00 €
pokladňa
168,95 €
SPOLU
71 049,55 €
Starosta obce podotkol poslancom, že z radov vlastných občanov nemá obec uhradené dane
a poplatky od 2 občanov a taktiež od Farma Agro Dúbrava Kobyly.

Poslanci OZ berú na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0
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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 predložila na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného
rozpočtu obce Janovce na roky 2022 – 2024 a taktiež Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2022 na schválenie.
PRÍLOHA č. 3:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce
Janovce na roky 2022 – 2024

PRÍLOHA č. 4:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

Poslanci OZ berú na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
viacročného rozpočtu obce Janovce na roky 2022 – 2024 a schvaľuje Návrh
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

5/ Plán prác na rok 2022
Starosta obce podotkol poslancom OZ, že kvôli pandémii sa ani nevypracováva plán
kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2022. Tie sa budú riešiť v priebehu roka 2022, podľa
pandemickej situácie.
Plán prác na rok 2022:
- ukončenie projektu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Janovce“ – rekonštrukcia
chodníka
- kolaudácia cesty „Polufky“
- ukončenie projektu „Cesta Halža“
- ukončenie projektu „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Janovce“
- schválenie finálnej verzie Územného plánu obce Janovce
- realizácia projektu „Materská škola Janovce – obnova a zvýšenie kapacity“
- realizácia projektu „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Janovce – úprava
ľadovne a oprava zvonice“
- realizácia projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu
Janovce“
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-

realizácia projektu „Revitalizácia verejného priestranstva pri školskom areály
v Janovciach – 1. etapa“
realizácia projektu „Janovce – detské ihrisko“
príprava projektov „Park pri zastávke“
rekonštrukcia cesty „Kniš – Janovce 108“

Poslanci OZ schvaľujú Plán prác na rok 2022
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

6/ VZN obce Janovce na rok 2022
Obec Janovce schválilo v Uznesení číslo 05/2021 zo dňa 27.11.2021 v bode 5. E) Všeobecne
záväzné nariadenie obce Janovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Janovce, z účinnosťou od 01.01.2022.
Ostatné VZN ostávajú v platnosti bez zmeny.

Poslanci OZ berú na vedomie VZN obce Janovce na rok 2022
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

7/ Schválenie rozpočtu obce Janovce na rok 2022
V prílohe tejto zápisnice je Rozpočet obce Janovce na rok 2022, ktorý starosta obce predložil
poslancom OZ na schválenie.
Celkový rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet:
Kapitálový rozpočet:

príjmy
výdavky
rozdiel
príjmy
výdavky
rozdiel

287 602,00 €
287 602,00 €
0,00 €
36 068,00 €
91 068,00 €
- 55 000,00 €
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Príjmové fin. operácie:
Výdavkové fin. operácie
Rozdiel

prebytok hospodárenia za rok 2021

Celkový rozpočet:

55 000,00 €
0,00 €
+ 55 000,00 €
378 670,00 €

Poslanci OZ schvaľujú Rozpočet obce Janovce na rok 2022
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

8/ COVID – 19
Dňa 24.11.2021 vláda SR na svojom zasadnutí schválila uznesenie Návrhu na vydanie
Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie povinného
testovania zamestnancov v prevádzkach na ochorenie COVID – 19. Toto nariadenie sa týka aj
Obce Janovce.
Stále platí núdzový stav a čo sa týka Vianočných sviatkov platí zákaz zhromažďovania sa
a zákaz organizovania verejných akcií.

Poslanci OZ berú na vedomie správu o pandemickej situácií súvisiacej
s ochorením COVID – 19
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

9/ Rôzne
Rekonštrukcia chodníka a parkoviska za zastávkou:
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s pokračovacími prácami na rekonštrukcii chodníka
v obci Janovce a dodal k tomu, že v rámci tejto rekonštrukcie budú pôvodné dlaždice zámkovej
dlažby uložené na „parkovisku za zastávkou“, kde bola urobená predpríprava pri zemných
prácach na „ceste Halža“
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Školstvo:
Čo sa týka chodu škôl, školy fungovali v mesiacoch november a december bez prerušenia. Od
20.12.2021 do 10.01.2022 je termín Vianočných prázdnin, kde bude prerušená prevádzka
Materskej školy, Základnej školy, Školského klubu detí a školskej jedálne.
Revitalizácia verejného priestranstva pri školskom areály v Janovciach:
I. etapu by chcel starosta obce realizovať už tento rok. Zatiaľ sa vypracováva projektová
dokumentácia k tejto stavbe. Časť finančných prostriedkov by obec Janovce chcela získať z
„Programu obnovy dediny“.

Poslanci OZ berú na vedomie pokračovacie práce na rekonštrukcii chodníka
a výstavbe parkoviska za zastávkou, berie na vedomie správu o školstve
a schvaľuje realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva
pri školskom areály v Janovciach
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

10/ Uznesenie č. 06/2021 zo dňa 17.12.2021
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
4. A: berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
obce Janovce na roky 2022 – 2024
B: schvaľuje Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
5. A: schvaľuje plán prác na rok 2022
6. A: berie na vedomie VZN obce Janovce na rok 2022
7. A: schvaľuje rozpočet obce Janovce na rok 2022
7

Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
8. A: berie na vedomie správu o pandemickej situácii v súvislosti s ochorením
COVID – 19
9. A: berie na vedomie pokračovacie práce na rekonštrukcii chodníka a parkoviska za
zastávkou
B: berie na vedomie správu o školstve
C: schvaľuje realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva pri
školskom areály v Janovciach“

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:
Rastislav Baláž

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

František Hvizda

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