1

Zápisnica č. 8/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 25.10.2018
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny, MUDr. Ľubomír Červeň prišiel k bodu 2)
o 19,15 hod.
Program :
Otvorenie a schválenie programu
Zmena rozpočtu obce na rok 2018 RO č. 8,9/2018
Schválenie VZN o ochrane verejnej zelene v obci Gánovce
Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021
Schválenie ročných mimoriadnych odmien poslancov OcZ v Gánovciach
Scchválenie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce za prácu v roku 2018
Rôzne:
 Žiadosť p. Hanzeliho o majetkoprávne vysporiadanie časti cintorína –Gánovce
 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na „Komunitné centrum“
 Správa nezávislého auditora –.výročná správa za rok 2017
 Protokol na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnnými
komunikáciami
 Žiadosť o NFP z MO MVSR na komunitné centrum, žiadosť envirofondu na
splaškovú kanalizáciu aPO vodozádržné opatrenia v extraviláne obce
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rokovanie :
K bodu l/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Alžbeta Čekovská starostka obce.
Privítala prítomných. Bolo konštatované, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesla program zasadnutia.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne :

schvaľuje program zasadnutia OcZ
Hlasovali :

Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic, ,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest, Peter Šandor
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 2)
2.1. Zmena rozpočtu obce RO č. 8/ 2018. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky
- RO 8/2018 navýšenie príjmov 11,4 tis. - podielové dane 9,4 tis., poplatok za rozvoj 2 tis.
Navýšenie výdavkov 11,4 tis. – udržba MK a ver. priestranstva 6 tis., 400 eur materiál
a služby PO, navýšenie kap. výdavkov 5 tis. MK Lúčna ul. položenie obrubníkov a
makadám.
-

RO 9/2018 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo
výške 23 tis. Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Z položky 0520630 odpad.vody kanál 1tis. eur, 0820630 kultúra a služby 15 tis. Eur,
0620610 mzdy koordinátora 5 tis. Eur, 0620620 odvody koor. 2tis. eur,
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Použité na:
0111630 mater. Služby OcÚ 15 tis. Eur, 0451630 údržba MK a VP 6 tis. eur,
0510630 odpad.hosp.služby 2 tis. Eur.
Bolo prerokované aj stanovisko hlavnej kontrolórky k RO 8,9/2018. Navrhovanou
zmenou rozpočtu sa optimalizuje čerpanie rozpočtu s dôrazom na účelnosť
a efektívnosť využívania verejných zdrojov.
Podnety a pripomienky poslancov:
Dotazy boli zodpovedané.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje
- zmenu RO 8/2018 vo výške 11400 eur
berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Gánovce RO 9/2018 vo výške 23 tis. Eur
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
K bodu 3)
3.1. Bolo prerokované VZN o ochrane verejnej zelene v obci Gánovce. Návrh bol zverejnený
15 dní pred schválením OcZ na web. stránke obce a na úradnej tabuli, od 3.10-18.10.2018.
Podnety a pripomienky poslancov:
neboli
Rozhodnutie OcZ :
OcZ sa uznieslo na VZN o ochrane verejnej zelene v obci Gánovce
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Ján Kic, Šandor Peter, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : Mgr. Suchanovská
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
K bodu 4)
4.1. Bol prerokovaný rozpočet obce Gánovce na rok 2019 a návrhy rozpočtov na roky 2020
a 2021. Návrh bol vyvesený 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na web. stránke
obce Gánovce a na úradnej tabuli v obci, . Návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný
s tým, že bežný rozpočet je prebytkový vo výške 104 650 tis €, kapitálový rozpočet je
schodkový vo výške -119 250 tis. €, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu vo výške 104 650 tis. € a rozdielom príjmových a výdavkových
operácii vo výške 14600 tis. Eur. Bolo prerokované Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu
rozpočtu na rok 2019 a návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021, ktorá odporúča OZ schváliť
rozpočet na rok 2019.
Podnety a pripomienky poslancov:
Boli zodpovedané . Zmeny neboli navrhnuté.
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Rozhodnutie OcZ :
OcZ berie na vedomie: doplniť aj do uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhy rozpočtov na roky 2020
a 2021.

OcZ schvaľuje :
- vyrovananý rozpočet obce Gánovce na rok 2019 vo výške : Príjmy spolu 742 725 tis.
eur z toho kapitálové príjmy 177 175 tis. eur, výdavky celkom 742 725 tis. eur z toho
kapitálove výdavky vo výške 296 425 tis. Eur.
- návrh rozpočtov na roky 2020 a 2021.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest.
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.

K bodu 5)
Rôzne:
5.1. Z dôvodu ukončenia volebného obdobia bol prerokovaný návrh na mimoriadne ročné
odmeny poslancom OcZ vo výške 9 tis. Eur, ktoré predložila starostka obce.
Podnety a pripomienky poslancov:
Neboli .
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje mimoriadné odmeny za aktívnu prácu poslancov počas celého volebného
obdobia vo výške 9 tis. Eur.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
K bodu 6)
6.1. Bol prerokovaný návrh starostky na ročnú odmenu za prácu hlavnej kontrolórky obce
Gánovce v roku 2018 vo výške 30% jej ročného príjmu
Podnety a pripomienky poslancov:
žiadne
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje ročnú odmenu hlavnej kontrolórke za prácu počas roka 2018 vo výške 1 tis.
Eur.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
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K bodu 7)
7.1. Bola prerokovaná žiadosť a návrh p. Hanzeliho na majetkové vysporiadanie cintorína
v Gánovciach. Starostka navrhuje ponechať to na rozhodnutie novému OcZ a starostovi.
Návrh p. Hanzeliho Milana, Záhradná ul. Gánovce, je 15,0 eur/m2, jedná sa o pozemok
o výmere 479 m2. Občania Gánoviec na cintorín pozemky darovali.
Podnety a pripomienky poslancov:
Súhlasné stanovisko.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje ponechať žiadosť p. Milana Hanzeliho na rozhodnutie nového OcZ.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
7.2. Bolo prerokované podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO MVSR
s názvom „Komunitné centrum“. , kód výzvy OPZ-PO6-SC613-2017-2, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným PHRaSR obce Gánovce na obdobie 2015-2020
s výhľadom na 2025 a Komunitného plánu . Obec má za povinnosť zabezpečenie
povinného splufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,
Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu ,
zabezpečenie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu. Termín podania bol 25.10.2018.
Podnety a pripomienky poslancov:
Poslanci vyjadrujú súhlasné stanovisko.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje :
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na SO MVSR s názvom „Komunitné
centrum“. , kód výzvy OPZ-PO6-SC613-2017-2, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným PHRaSR obce Gánovce na obdobie 2015-2020 s výhľadom na 2025
a Komunitného plánu .
- zabezpečenie povinného splufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu ,
zabezpečenie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
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7.3. Žiadosť o nenávratný príspevok z envirofondu na splaškovú kanalizáciu a PO vodozadržné opatrenia v extraviláne obce Gánovce.
Podnety a pripomienky poslancov:
Poslanci vyjadrujú súhlasné stanovisko.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje :
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v extraviláne obce
- Žiadosť na splaškovú kanalizáciu,
- Zabezpečenie povinného splufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu ,
zabezpečenie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
7.4. Poslanec Gergoš Peter sa opýtal na tzv. „zadržiavač vody“ na ulici Jesennej. Starostka ho
nazvala ako protipovodňové opatrenie zrealizované na žiadosť stále vytápajúcich p. Bološa
a p. Hurajta. Niektorí poslanci to potvrdili aj keď OcZ bolo proti retardéru a neschvaľovali
ho, ale na opakovanú žiadosť p. Hurajta a Bološa starostka retardér zrealizovala. Nie je
dokončený. Je potrebné vyasfaltovať nájazdové plochy a doriešiť dopravné značenie.
- Okrem toho starostka informovala, že pri RD č. 401 na ul. Gánovskej je zalamaná
kanalizačná rúra dažďovej kanalizácie cca 5 m, ešte tohto roku je nutné ju opaviť. Má to
vplyv na odtok dažďovej prívalovej vody v prípade dažďov.
Podnety a návrhy poslancov:
Bola k tomu vedená rozprava.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie dotaz poslanca Gergoša ohľadom retardéra, stanovisko starostky a informáciu
o zalamanej kanalizácii na ul. Gánovskej RD č. 401 na vedomie.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ľubomír Fedák, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Kic,
Šandor Peter, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Šebest
Zdržal sa : 0
Proti : 0
K bodu 8)
Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na zasadaní , za prácu počas celého
volebného obdobia, zasadnutie ukončila. Konštatovala, že je to posledné zasadnutie OcZ
v tomto volebnom období.
Zapísala: Mgr. A.Suchanovská.,v.r.
Ing. Alžbeta Čekovská,v.r.
Zápisnicu overili:
Gergoš Peter
Šandor Peter
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