Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 18. októbra 2019
Prítomní:
-

starosta: Mgr. Michal Materný
poslanci:
- prítomní:
Jozef Slavkovský
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Ing. Stanislav Dratva
Tomáš Kormaník
Dr. Jozef Bednár
Jozef Laššák (prišiel o 19 hod.)

-

ďalší prítomní: Danuša Beláková - hlavná kontrolórka
verejnosť

ROKOVANIE :
1/
K bodu 1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Michal Materný. Privítal
prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2/
K bodu 2 :
Starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný určil:
- Oľgu Semkovú , zamestnankyňu OcÚ, za zapisovateľku
- JUDr. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka za overovateľov zápisnice.
Menovaní funkciu prijali.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8 / neprítomný J. Laššák/
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
3/
K bodu 3 :

Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce s programom zasadnutia
OcZ a oslovil poslancov OcZ, či má niekto nejaký podnet na zmenu alebo doplnenie programu.

Program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Správa z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce Gánovce.
6) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 9/2019.
7) Interpelácie poslancov.
8) Rôzne.
9) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach schvaľuje program zasadnutia tak ako bol zverejnený.
Hlasovali :
Za: 8 (neprítomný J. Laššák)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
4/
K bodu 4 :
Starosta obce vykonal a predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa
11. 09. 2019.
Rozhodnutie OcZ:
Poslanci OcZ vzali na vedomie správu starostu obce, ktorý vykonal kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ a konštatujú, že uznesenia sú splnené.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8 (neprítomný J. Laššák)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
5/
K bodu 5 :
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov a verejnosť so správou z vykonanej kontroly na
úseku správy miestnych daní a poplatku obce Gánovce.
Skonštatovala, že všetky podklady ku kontrole boli dodané, sadzby miestnych daní a poplatkov
sú v rozmedzí stanovenom zákonom.
Pri kontrole zistila :
- nezrovnalosť pri vyrubovaní dane za rok 2017 a 2018 (vo VZN je určený príplatok 0,33
k základnej sadzbe za každé ďalšie podlažie okrem 1. nadzemného podlažia, ale vo

vyrubovacích rozhodnutiach sa vyrubuje príplatok vo výške 0,033, čo je 10 násobne
menší. Pravdepodobne je to administratívna chyba, ktorou sa treba zaoberať a pripraviť
nové VZN s platnosťou od 1.1. 2020.
Odporučila :
- uvádzať v daňových priznaniach občanov podlažia, čo je dôležité pre vyrubovanie dane
- v rozhodnutiach o vyrubovaní dane písať konkrétne odôvodnenia
-

zaradiť do nového VZN :
zníženie sadzby pri výbere poplatkov za komunálny odpad, napr. študenti (dať do súladu
zmiernenie tvrdosti zákona )
upraviť množstevnú jednotku - liter alebo kg
vyrubovať daň aj za psa, ktorý je chovaný nielen v rodinnom dome
vyrubovať dane za komunálny a drobný stavebný odpad aj v rekreačnej oblasti
prizývať na zastupiteľstvo zamestnancov, ktorí zodpovedajú za daný úsek

Upozornila :
- daňovú exekúciu môže robiť aj správca dane sám
- pozemkové spoločenstvá nie sú daňovníci zo zákona, dane by mali platiť podielníci
- obec musí uplatňovať sankcie a úroky pri neuposlúchnutí výzvy správcu dane
- Eurovia- prečo daň vyrubuje mesto Poprad, nie Gánovce - vyriešiť s mestom Poprad
Na základe kontrolných zistení odporučila:
1. Upraviť text VZN podľa zistených nedostatkov v súlade so zákonom.
2. Vyzvať daňovníkov právnické osoby, ktoré spravujú nehnuteľnosti v podielovom
spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb na podania nového Priznania k dani
z nehnuteľností z dôvodu spresnenia základu dane a právneho vzťahu k zdaňovaným
nehnuteľnostiam v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov.
3. Pri vydávaní rozhodnutí vychádzať z údajov uvedených v Priznaniach alebo
Oznámeniach o vzniku poplatkovej povinnosti, prípadne vyzvať daňovníkov na
opravu alebo doplnenie a používať zákonom stanovenú terminológiu.
4. Požiadať správcu programu DCOM o nové nastavenie programu z dôvodu
efektívnosti, hospodárnosti a správnosti výstupov z tohto programu.
5. Prijať konkrétne opatrenia k zisteným skutočnostiam uvedených v predchádzajúcej
časti správy a tieto predložiť spolu s touto Správou na rokovanie OcZ.
6. Vykonať postupne inventúru všetkých pozemkov v k. ú. Gánovce pre účely spresnenia
rozsahu predmetu dane.
Pripomienky OcZ:
JUDr. Šimoňak - dotazy k exekúcii, aké sú podmienky, aby si ju mohol robiť sám správca dane
Poslanci navrhli zvolať finančnú komisiu, prizvať aj Mgr. Šutú.
Starosta s návrhom poslancov súhlasil a odstráni nedostatky.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie správu z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku
obce Gánovce.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 9
Zdržal sa: 0

Proti: 0
Uznesenie prijaté.
6/
K bodu 6 :
Starosta predniesol návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 9/2019.
- finančné prostriedky sa presunú z plánovaných výdavkov Archeogeoparku Neandertal vo
výške 9 325 € , a budú použité na práce na MŠ – 9 325 € nakoľko táto suma tvorí 5% spoluúčasť
NFP, ktorý obec získala pre projekt „Zvýšenie kapacít MŠ Gánovce“.
Pripomienky OcZ:
Rozhodnutie OcZ:
OcZ s ch v a ľ u j e:
prijatie rozpočtového opatrenia č. 9/2019 – presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových
výdavkov pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky – poníženie rozpočtu - nové stavby
Archeogeopark Neandertal – vo výške 9 325,00 € a navýšenie rozpočtových prostriedkov –
kapitálových výdavkov a navýšenie rozpočtových prostriedkov – Rekonštrukcia MŠ (vlastné
zdroje) 9 325,00 €.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8 (neprítomný J. Slavkovský)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
7/
K bodu 7 :
Interpelácie poslancov – bez interpelácií.
8/
K bodu 8 :
Poslanec JUDr. Šimoňák v predniesol správu o zasadnutí komisie pre verejný poriadok z dňa
25.9. 2019, na ktorej boli prerokované sťažnosti občanov na voľný pohyb konkrétneho psa a
sťažnosti obyvateľov Filickej ulice na hluk, nekontrolovaný pohyb detí a starých ľudí po cestnej
komunikácii, množstvo odpadu, znečisťovanie prameňa minerálnej vody, fajčenie v opustenej
budove, drzé správanie mladistvých, rýchlu jazdu automobilov.
Zároveň prerokovali sťažnosti obyvateľov na užívanie sály OcÚ, kedy pri organizovaní
akcií dochádza k rušeniu nočného kľudu, znečisťovaniu okolia, parkovaniu množstva áut po
cestnej komunikácii . Spísanú petíciu podpísalo 45 občanov.
Komisia navrhla Obecnému úradu:
- namontovať kamery aspoň na 2-3 miestach na Filickej ul., pripraviť projekt na osadenie
spomaľovačov v celej obci, informovať sa o možnosti získania dotácie na zriadenie rómskej

hliadky, vykonávať kontrolné obhliadky starostom a poslancami na Filickej ul., prijať VZN o
zákaze niektorých činností, osadiť zákazové tabule.
- vypracovať smernicu, v ktorej sa stanovia presné podmienky prenajímania sály, prenájom
uskutočňovať na základe písomnej nájomnej zmluvy, za porušenie zmluvných podmienok
vykonávať finančné sankcie formou kaucie.
P. Marta Nowaková a p. Krupičková opísali situáciu na ul. Filickej, a informovali sa, ako sa
bude situácia riešiť. Navrhli osadiť tabule, upozornenia na porušovania zákona a 3 kamery.
Ing. Dominik, Ing. Dratva a J. Laššák navrhli zriadiť rómske hliadky, prípadne zástupcu ulice,
ktorého by si rómski občania sami vybrali, ten by chodil aj na zastupiteľstvo.
V rámci bodu rôzne vystúpila za verejnosť p. Monika Dorošenková, ktorá poďakovala vedeniu
obce za podporu pri konaní umeleckého sympózia. Vysvetlila financovanie a priebeh akcie.
Predniesla plán, aby bol park otvorený ako verejný, stanoviť pravidlá, otváracie hodiny,
vypracovať návštevný poriadok, osadiť smetné koše, infotabule, kamery, do budúcnosti
lavičky, pódium, detské ihrisko, stoly s grilovacím priestorom ako komunitné centrum pre
organizovanie akcií pre všetkých.
Poprosila, aby poslanci podporili túto myšlienku a pomohli s realizáciou, ktorá by bola s
minimálnymi nákladmi , sčasti svojpomocne, prípadne sponzorsky.
Poslanci poukázali na problém s financovanim.
Ing. Jendruššák navrhol v rámci kultúrnej komisie prebrať revitalizáciu parku, prevádzkový
poriadok parku, problém financií vyriešiť svojpomocne.
Starosta - zorganizovať spoločné akcie v lete, osloviť občanov k spolupráci pri realizácii parku
prácou aj finančne.
T. Kormaník upozornil na stav Filického cintorína, neporiadok najmä po kosení trávy. Ing.
Dominik navrhol kosenie s tzv. mantinelmi alebo hneď hrabať, upozorniť kosičov.
J. Slavkovský navrhol orezať tuje na cintoríne.
9/
K bodu 9 :
Na záver starosta obce poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke a verejnosti za účasť na
zasadnutí OcZ.

Zapísal/-a:
Oľga Semková - zapisovateľka
Mgr. Michal Materný - starosta
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák,
Ing. Stanislav Jendrušák.

