Zápisnica č. 6/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 6. decembra 2019
Prítomní:
-

starosta: Mgr. Michal Materný
poslanci :
- prítomní:
Jozef Slavkovský – prišiel o 20.27 h
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Tomáš Kormaník
Dr. Jozef Bednár
Jozef Laššák

- ospravedlnený:
Ing. Stanislav Dratva
- ďalší prítomní:
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka
Mgr. Monika Šutá – referentka daní
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: 7
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) Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce.
6) Schválenie opatrení z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce
Gánovce.
7) Správa z kontroly vybraných finančných operácií.
8) Schválenie návrhu VZN č. 4/2019.
9) Schválenie návrhu VZN č. 5/2019.
10) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 10/2019.
11) Interpelácie poslancov.
12) Rôzne.
13) Záver.
Podnety na zmenu a doplnenie programu OcZ:
Starosta obce navrhol vylúčiť z programu zasadania OcZ bod 8) – Schválenie návrhu VZN č.
4/2019, nakoľko sa usudzuje, že návrh je potrebné ešte prehodnotiť a následne o ňom rokovať
na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nasledovne starosta obce navrhol doplniť ako
body programu OcZ – správu z vykonanej kontroly plnenia úloh vyplývajúcich pre obec
Gánovce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako bod č. 6 a ako bod č. 7 Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Gánovce na I. polrok 2020. Ďalej navrhol vymeniť poradie bodov o
Schválení opatrení z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce
Gánovce a zaradiť ho za bod 4) Kontrola plnenia uznesení. voči bodu Správa z kontroly
vybraných finančných operácií.
2.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje:
-

vylúčenie z programu zasadnutia bod 8) Schválenie návrhu VZN č. 4/2019,
doplnenie do programu zasadnutia bod 7) Správa z vykonanej kontroly plnenia úloh
vyplývajúcich pre obec Gánovce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
doplnenie do programu zasadnutia bod 8) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Gánovce na I. polrok 2020,

-

výmenu poradia bodov: o Schválení opatrení z vykonanej kontroly na úseku správy
miestnych daní a poplatku obce Gánovce (nový bod č. 9) voči bodu Správa z kontroly
vybraných finančných operácií (nový bod č. 8).

Hlasovali :
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3.
-

OcZ schvaľuje upravený program zasadnutia OcZ :

Upravený program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Schválenie opatrení z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce
Gánovce.
6) Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce.
7) Správa z vykonanej kontroly plnenia úloh vyplývajúcich pre obec Gánovce zo zákona č.
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gánovce na I. polrok 2020.
9) Správa z kontroly vybraných finančných operácií.
10) Schválenie návrhu VZN č. 5/2019.
11) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 10/2019.
12) Interpelácie poslancov.
13) Rôzne.
14) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje:
upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Pri hlasovaní o upravenom programe bola splnená zákonom stanovená podmienka – súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce.
Hlasovali :
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4/
K bodu 4 :

Starosta obce vykonal a predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo
dňa 18. 10. 2019.
Rozhodnutie OcZ:
Poslanci OcZ vzali na vedomie správu starostu obce, ktorý vykonal kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OcZ.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
5/
K bodu 5:
Na základe toho, že na poslednom zasadnutí OcZ neboli schválené opatrenia z vykonanej
kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatku obce Gánovce, starosta obce prizval na
stretnutie referentku daní obce p. Moniku Šutú, ktorá reagovala na odporúčania vyplývajúce
z kontroly úseku daní zistené hlavnou kontrolórkou obce, ozrejmila, ako k nedostatkom došlo
a po predošlej konzultácii so starostom obce prezentovala úpravy, ktoré bude ako zodpovedná
pracovníčka za úsek daní uplatňovať.
P. Beláková vysvetlila problém vo výbere daní od urbárskych spoločenstiev, ktorý je
celoštátnym problémom.
Pripomienky OcZ:
Dr. Bednár- dotazy: Aký bol dôvod, že správa, na ktorej sa dohodli na zasadnutí finančnej
komisie, nebola vypracovaná do stanoveného termínu 10.11.02019
- starosta vysvetlil prečo termín nebol dodržaný - správu bolo potrebné dôsledne prepracovať,
aby bola v adekvátnej podobe, tak ako bola teraz predložená
- Či je v náplni práce pracovníčky výberu dani dohliadanie na dodržiavanie
zákonov, predpisov a VZN, keďže sa daň nevybrala podľa platného VZN, či každý
zamestnanec OcÚ zodpovedá za dodržiavanie zákona
- starosta- áno, ale zámena desatinnej čiarky bola administratívna chyba, kde pochybil
programátor, považuje to za systémové zlyhanie, nie chybu jedného konkrétneho človeka,
chyba sa opraví v novom VZN.
- Ing. Jendrušák - sankcionovanie neplatičov daní a poplatkov, navrhol splátkové kalendáre,
exekúcie, môže to pomôcť vyriešiť nová legislatíva (vzatie vodič. preukazu), posudzovať
individuálne

Rozhodnutie OcZ:

OcZ schvaľuje:
opatrenia z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov obce Gánovce.
Opatrenia budú tvoriť prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 6
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
6/
K bodu 6 :
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce.
K daným zmluvám starosta uviedol, že ide o možnú realizáciu prác na pozemku obce parc. č.
KN-C 1491, KN-C 1492, KN-C 1493, južne od futbalového ihriska, ktoré budú slúžiť ako
pozemky pod cestou, pri ktorej je schválená výstavba rodinných domov. V rámci realizácie
zmluvy sa postúpia práva a povinnosti na spoločnosť STAV-ING Poprad, s.r.o., vo veci
vybudovania vodovodu. Náklady na zhotovenie uhradia majitelia pozemkov, ktorí iniciujú
výstavbu rodinných domov.

Pripomienky OcZ:
- Dr. Bednár sa pýtal na časový harmonogram realizácie
- p. Adler a p. Džadoň vysvetlili, ako bude realizácia prebiehať, navrhli rozšíriť zmluvu aj
o elektrické siete k rodinným domom, ukončenie je plánované v 1. polovici budúceho roka.
- p. Z. Bobovský navrhol, aby si obec do budúcna nechala pozemky pri futbalovom ihrisku ,
napr. ako parkovacie miesta, súkromníci nech si urobia novú cestu.
Keďže znenie zmluvy je ešte len vo fáze prípravy, nemôže sa zmluva schváliť. Poslanci ju
navrhli prerokovať na budúcom zastupiteľstve, keď budú pripravené presné podmienky, príp.
aj s elektrifikáciou.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ odročuje:
rozhodnutie o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce na najbližšie zastupiteľstvo OcÚ.
Hlasovali :
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

7/
K bodu 7:
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z vykonanej kontroly plnenia úloh vyplývajúcich
pre obec Gánovce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V nej uviedla, že obec si splnila zákonné povinnosti, ktoré jej z toho vyplynuli.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia úloh vyplývajúcich pre obec
Gánovce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
8/
K bodu 8:
Hlavná kontrolórka obce prezentovala obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2020,
Pripomienky OcZ:
- Dr. Bednár - robiť evidenciu odpadov v súlade so zákonom, zmeniť systém kontroly
v odpadovom hospodárstve. Navrhol každý mesiac robiť kontrolu a odstraňovať nedostatky
- hl. kontrolórka navrhla, aby pracovníčka výberu daní alebo kontrolórka v rámci plánu
kontrolnej činnosti raz polročne vypracovala súhrnnú správu - analýzu výberu daní
a poplatkov, spracovania výziev a ich odôvodnenia pri vyrubovaní.
- hl. kontrolórka pripraví návrh do konca júla 2020, zrealizuje sa v 2. polroku 2020

Rozhodnutie OcZ:
OcZ :

a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gánovce na I. polrok 2020
b) poveruje
hlavnú kontrolórku vykonať kontrolu
 evidencie odpadov v I. polroku 2020
 úseku daní a poplatkov v II. polroku 2020
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
9/
K bodu 9:
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z kontroly vybraných finančných operácií. V nej
uviedla, že poukázané používanie obecných kosačiek externou firmou bolo nesprávne
uvedené, nakoľko firma, ktorá tieto práce obci fakturovala, uviedla, že šlo o kosenie jej, teda
„našimi“ kosačkami.
Na spomenuté uznesenie o doplácaní stravy pre dôchodcov uviedla, že starosta obce
postupoval správne, ak odstúpil od zmluvy s firmou, ktorá túto stravu poskytovala a stále aj
poskytuje, už iba bez doplácania obcou, nakoľko v znení uznesenia sa uvádza platnosť len pre
rok 2017.
Pripomienky OcZ:
-Ing. Jendrušák konštatoval, že príspevok na stravu dôchodcov je dobrovoľný, nie povinný,
keďže o tom nie je prijaté VZN.
-hl. kontrolórka navrhla, aby objednávky v budúcnosti boli vystavované vždy na konkrétny
rok a konkrétnu službu.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ :
berie na správu hlavnej kontrolórky z kontroly vybraných finančných operácií.

Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0

Proti: 0
10/

K bodu 10:

Poslanci OcZ rokovali o prijatí VZN č. 5/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Starosta obce spolu s hlavnou kontrolórkou a zástupcom starostu p.
Jozefom Bednárom navrhli niekoľko zmien – napr. zámena paragrafov za články, no hlavne
zmeny týkajúce sa vylúčenia zverejneného po novom článku č. 3 a jeho zlúčenie s pôvodným
článkom 4, úpravy časov predaja a časov prevádzok.
Pripomienky OcZ:
- Ing. Jendrušák upozornil na chybu v návrhu VZN – správne: doba prevádzky pohostinských
zariadení do 24 h, s hudobnou produkciou v exteriéri do 22 h
- JUDr. Šimoňák sa pýtal, prečo sa zmenil čas predaja v obchodoch
- starosta - prihliadnutie na miestne pomery
Rozhodnutie OcZ:
OcZ sa uznieslo
na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb.
Pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb bola splnená zákonom stanovená podmienka – minimálne 3/5
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce hlasovali za prijatie VZN č.
5/2019.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
11/
K bodu 11:
Starosta obce predniesol rozpočtové opatrenie (RO) č. 10/2019. Uviedol, že zmenou sa
nemenia celkové príjmy a výdavky – vo veci:
- poníženia rozpočtu služieb – odpadové hospodárstvo: 15 000 € - na túto položku neboli
vyčlenené, resp. použité prostriedky, nakoľko obec viedla počas roku 2019 viacero záväzkov,
spomedzi ktorých bol najväčší kanalizácia na ul. Požiarnej, zhotovená ešte v roku 2018.

Zároveň boli navýšené rozpočtové prostriedky bežných výdavkov – služby, konkrétne faktúry
za projekty vodozádržných opatrení vo výške 8 800 €, vypracované ešte v roku 2018, faktúra
za vypracovanie žiadosti o dotáciu na vodozádržné opatrenia vo výške 2 160 € z dôvodu
opätovného podania žiadosti po neúspešnom uchádzaní sa o dotáciu, vyhotovenie výškopisu
na vodozádržné opatrenia vo výške 450 € a geodetické a projekčné práce vo výške 3 000 €,
rovnako vyhotovené ešte v roku 2018. Poslednou položkou bola faktúra za zmenu územného
plánu vo výške 590 €, realizovaná taktiež v roku 2018.
Pripomienky OcZ:
-rokovanie s Brantnerom o splátkovom kalendári budúci týždeň
-poslanci sa dotazovali na bližšie vysvetlenia položiek rozpočtu, diskutovali o rozpočte
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje:
prijatie rozpočtového opatrenia (RO) č. 10/2019.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
12/
K bodu 12:
Interpelácie poslancov:
bez interpelácií
13/
K bodu 13:
Rôzne
– starosta obce oslovil prítomnú rod. Koreňovcov k vyriešeniu problematiky Darovacej
zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. Vysvetlil skutkový stav, ku ktorému sa vyjadrili
manželia Koreňoví. Bolo im navrhnuté, aby pripravili odstúpenie od Zmluvy, pretože obec
nemôže splniť svoje záväzky pre nedostatok financií. Zároveň bolo zistené, že Darovacia
zmluva je neplatná, pretože nebola zverejnená.
Na katastri sa urobila chyba, že pozemky sa previedli na základe tejto neplatnej Zmluvy do
majetku obce. ( vysvetlenie katastra- zlyhal ľudský faktor, neoverili si zverejnenie Zmluvy).
Koreňovci navrhli, aby cesta ostala v takom stave ako je teraz, keď obec nie je „ schopná “
vybudovať cestnú komunikáciu.
Starosta verejne prisľúbil, že hneď v pondelok pôjde na prokuratúru podať protest prokurátora
na katast. úrad, aby rod. Koreňovcov boli vrátené pozemky späť.

- p. Laššák – dotaz k majiteľom nehnuteľností, či tie pozemky, kde kompletnú infraštruktúru
na vlastné náklady vybudujú , potom presunú do majetku obce
- odpoveď: áno
- Dr. Bednár odprezentoval sumarizáciu aktivít a ďalšie plány združenia Machaon, propagáciu
Gánoviec aj ako sídla spišských kopijníkov.
- p. Dratvová sa pýtala ohľadom
- výstavby komunitného centra- kde bude a čo to bude
-starosta: 5 kontajnerových jednotiek na základni, podpivničené, umiestnené z juhovýchodnej
strany ihriska, mali by slúžiť ako šatne pre futbalistov, priestory na vzdelávanie rómskych
detí.
- inventarizácie pozemkov pre dane a správneho určenia pri výpočte
dane- termín, ako a kto bude robiť
- bude sa určovať po podaní daňového priznania v rozhodnutiach o vyrubení dani
- platenia daní formou splátok
- nie všetci, ale individuálne na základe žiadosti daňovníka
14/
K bodu 14:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve. Ďalšie zasadnutie OcZ sa
bude konať 14. 12. 2019.

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

