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Z Á P I S N I C A  

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Janovce, konaného dňa 19.07.2022 o 18:00 hod. 

na Obecnom úrade v Janovciach. 

 

Prítomní:     

starosta obce: Ľubomír Kundrát 

 

poslanci OZ:  Baláž Rastislav  

   Hudaček František 

   Hvizda František 

   Kočambová Anna 

 

neprítomní:  Gazdačko Marek     

 

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.Určenie volebného obvodu podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022  

4.Schválenie počtu poslancov podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 

5.Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2022 – 2026  

6.Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie  

7.Investičná výstavby  

8.Návrh na uznesenie a jeho schválenie 

9.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 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 
 

Správu o kontrole uznesení č. 03/2022 zo dňa 23.06.2022  predložil starosta obce Janovce. 

 

Posledné zasadnutie OZ sa konalo dňa 23.06.2022 na ktorom sa prerokovali tieto veci: 

- kontrola uznesení č. 02/2022 zo dňa 10.06.2022 

- schválil sa Územný plán obce Janovce 

- zobrali na vedomie vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-P časť 

ÚPN-O Janovce.  

- schválilo sa Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN-O Janovce  

- zobrali na vedomie správu o výstavbe námestíčka a prípravu spoločenskej akcie  

- prerokovala sa príprava gulášu na kosecké preteky  

 

OZ berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu 

uznesení  

Hlasovanie: „Za“:  všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 
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3/ Určenie volebného obvodu podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

29.10.2022  

  
 Obecné zastupiteľstvo v Janovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  určuje JEDEN VOLEBNÝ OBVOD pre celú obec Janovce, kde sa bude voliť 

starosta obce a 5 poslanci  

 

 

Poslanci OZ schvaľujú pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 

JEDEN VOLEBNÝ OBVOD.  

 

Hlasovanie: „Za“:  všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 

 

 

4/ Schválenie počtu poslancov podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 

2022 – 2026  
 

Obecné zastupiteľstvo v Janovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov URČUJE, že Obecné zastupiteľstvo v Janovciach bude mať 5 poslancov, ktorí sa 

budú voliť na volebné obdobie 2022 – 2026.  

 

Poslanci OZ schvaľujú pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 

5 POSLANCOV, ktorí sa budú voliť na volebné obdobie 2022 – 2026.    

 

Hlasovanie: „Za“:         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa:  0 

Proti:         0 
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5/ Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu podľa § 11 odst. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026  

 
Obecné zastupiteľstvo v Janovciach podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje výkon funkcie starostu obce Janovce 

pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 v rozsahu JEDNA, t. z. v plnom rozsahu 100%.  

 

Poslanci OZ schvaľujú  pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 

výkon funkcie starostu obce Janovce pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 

v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu 100%.  

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
 

6/ Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie   

 
Ľubomír Kundrát, starosta obce Janovce v zmysle § 19 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov VYMENÚVA za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do 

orgánov samosprávy obce Janovce a do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. 

októbra 2022 pracovníčku obecného úradu Moniku Poláčkovú a zároveň ju poveruje 

preberaním kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obce Janovce.  

 

 

Poslanci OZ berie na vedomie vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej 

komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Janovce a do orgánov 

samosprávnych krajov konané dňa 29. októbra 2022.   

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

7/ Investičná výstavba   
 

Starosta obce Janovce predniesol poslancom OZ informáciu o príprave projektov a žiadosti na 

poskytnutie dotácie na zateplenie kultúrneho domu Janovce, taktiež na zateplenie, výmena 

strechy a výmena okien na budove starej MŠ. a taktiež ich oboznámil s prípravou projektu 

a spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy POD (program obnovy dediny) Náučný areál, 

ktorý je potrebné predložiť do 21. 07. 2022.  Taktiež starosta obce informoval poslancov OZ 

a realizácií polohopisného a výškopisného plánu miestnych komunikácií obce Janovce.  
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Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o príprave projektov a žiadosti na 

poskytnutie dotácie na zateplenie kultúrneho domu, budovy starej MŠ a náučný 

areál.  

 

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 

 

 

8/  Uznesenie č. 04/2022 zo dňa 19. 07. 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 pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29. októbra 2022 

JEDEN VOLEBNÝ OBVOD  

 

4. A: schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29. októbra 2022  5 

POSLANCOV, ktorí sa budú voliť na volebné obdobie 2022-2026 

 

5. A: schvaľuje  pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29. októbra 2022 

výkon funkcie starostu obce Janovce pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu 

jedna, t. z. v plnom rozsahu 100% 

 

6. A: berie na vedomie  vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby 

do orgánov samosprávy obce Janovce a do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 

29. októbra 2022 

 

7. A: berie na vedomie  informáciu o príprave projektov a žiadosti na poskytnutie dotácie 

na zateplenie kultúrneho domu, budovy starej MŠ a Náučný areál  

 

  

Hlasovanie: „Za“         všetci prítomní poslanci 

Zdržal sa: 0 

Proti:        0 
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09/ 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 Hvizda      .......................................................... 

 

 

Marek Gazdačko      ..........................................................

      


