Obec
JANOVCE
Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 23.06.2022 o 18:00 hod.
na Obecnom úrade v Janovciach.
Prítomní:
poslanci OZ:

Baláž Rastislav
Gazdačko Marek
Hudaček František
Hvizda František
Kočambová Anna

pracovníčka OcÚ:

Poláčková Monika

Neprítomní:
starosta obce :

Ľubomír Kundrát

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.Schválenie územného plánu obce Janovce jeho zmien a doplnkov
4.Schválenie VZN č. 01/2022 k územnému plánu obce Janovce
5.Rôzne (výstavba námestíčka 1 etapa, spoločenské akcie)
6.Návrh na uznesenie a jeho schválenie
7.Záver
PRÍLOHA č. 2:

Pozvánka
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a/ Schválenie programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce František Hvizda.
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“:
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
2/ Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení
Kontrola plnenia uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 10.03.2022, prezentovala Monika
Poláčková – pracovníčka OcÚ Janovce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Janovce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 2.
zasadnutia OZ zo dňa 10.03.2022

OZ berie na vedomie
uznesení
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu
všetci prítomní poslanci
0
0

3/ Schválenie územného plánu obce Janovce jeho zmien a doplnkov
Pracovníčka obecného úradu Monika Poláčková na základe požiadania poslancov OZ
predniesla vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN- O Janovce.
Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-O Janovce tvorí prílohu tejto
zápisnice.
PRÍLOHA č.3: Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-O Janovce.
Následne bol zástupcom starostu Františkom Hvizdom predložený návrh ÚPN-O Janovce na
schválenie poslancom OZ.
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Obecné zastupiteľstvo v Janovciach podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
zb. v zn. nesk. predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení (ďalej len stavebný zákon):
SCHVAĽUJE:
v Bode 3. A:
v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení Územný plán obce Janovce
vypracované Ateliér URBEKO, s. r. o. – Ing. arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt

Poslanci OZ schvaľujú Územný plán obce Janovce a berú na vedomie
vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-O Janovce.
Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0

4/Schválenie VZN obce Janovce č. 01/2022 k územnému plánu obce Janovce
Zástupca starostu František Hvizda predložil poslancom OZ všeobecne záväzné nariadenie
obce Janovce č. 01/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Janovce.
V záväznej časti sa schvaľujú zásady a regulatívv funkčného a priestorového usporiadania
a využitia územia obce, verejnoprospešné stavby, plochy pre vybrané verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie a chránené časti krajiny, ochranné pásma a stavebné uzávery. Toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Janovce bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 23.06.2022
a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia t. j. od 08. 07. 2022. VZN obce Janovce č.
01/2022 tvorí prílohu tejto zápisnice.
PRÍLOHA č. 4: VZN obce Janovce č. 01/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu obce Janovce.
Nakoľko poslanci OZ nemali k VZN žiadne pripomienky a výhrady obecné zastupiteľstvo
v Janovciach podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 zb. v zn. nesk.
predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení ) a § 26 ods. 3 a §27 ods. 3 stavebného zákona
č. 50/1976 v platnom znení (ďalej len stavebný zákon):
SCHVAĽUJE:
v Bode 4.A: v súlade s §11 ods. 4 písm. g (zákon o obecnom zriadení ) Všeobecné záväzné
nariadenie č. 01/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Janovce.

Hlasovanie: „Za“:
Zdržal sa:
Proti:

všetci prítomní poslanci
0
0
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5/ Rôzne (výstavba námestička 1 etapa a spoločenské akcie)
Zástupca starostu František Hvizda informoval poslancov OZ o 1 etape výstavby námestíčka
a to, že bola dovezená dlažba na výstavbu námestíčka a v krátkej dobe za začne s výkopovými
prácami, ktoré bude vykonávať Jozef Kmec Raslavice.
Ďalej František Hvizda informoval poslancov OZ o konaní koseckých pretekov, ktoré sa budú
konať dňa 24.07.2022 (nedeľa) na chate U3G. Na toto podujatie obec zabezpečí guláš pre cca
150 osôb.

Poslanci OZ berú na vedomie správu o výstavbe námestíčka a príprave
spoločenskej akcia a ukladá poslancom OZ a starostovi obce prípravu gulášu na
kosecké preteky.
Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0

6/ Uznesenie č. 03/2022 zo dňa 23. 06. 2022
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: schvaľuje Územný plán obce Janovce
B: berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-O
Janovce
4. A: schvaľuje Všeobecné záväzné naariadenie č. 01/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ÚPN-O Janovce
5. A: berie na vedomie správu o výstavbe námestíčka a príprave spoločenskej akcie
B: ukladá poslancom OZ a starostovi obce prípravu gulášu na kosecké preteky

Hlasovanie: „Za“
všetci prítomní poslanci
Zdržal sa: 0
Proti:
0
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07/ Záver
Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný a poslanci nemali žiadne pripomienky, zástupca
starostu zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

..................................................................
Ľubomír Kundrát

starosta obce
Zápisnicu vyhotovil:

Anna Kočambová

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

Zápisnicu overili:
František Hvizda

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

Marek Gazdačko

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