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Zápisnica č.1/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 23.1.2015
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny , Šandor - prišiel k 3) bodu rokovania
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie návrhov na realizáciu VO v obci Gánovce a jeho financovania
3. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných previerok:
 pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce Gánovce, vrátane ich zaradenia
a odmeňovania
 následnej finančnej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci
Gánovce za rok 2013 a v roku 2014
 následnej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Gánovce za mesiac október 2014
 následnej finančnej kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom obce Gánovce
4. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce Gánovce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gánovce na I. polrok 2015
6. Schválenie zámeru na predaj hasičského motorového vozidla Škoda 1203
7. Ponuka na bezplatný prevod majetku parc.č. KNC 1233/6,1233/7 a 1233/8 o výmere 3 m2,
parc. KNC č. 1233/2 o výmere 302 m2
8. Požiadavka občanov Gánoviec (rodičov) na zriadenie detského ihriska „Netradičný neandertálsky
detský park „
9. Diskusia a rôzne
10. Prečítanie uznesenia
11. Záver

Rokovanie :
K bodu l/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Alžbeta Čekovská.
Skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Privítala prítomných , predniesla
program zasadnutia následne požiadala OcZ o jeho schválenie .
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia .
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol
Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 2/
1. Boli prerokované dve ponuky na realizáciu verejného osvetlenia v obci Gánovce :
 Slovenské elektrárne ENEL – predaj na splátky, ponuka na 7 rokov splátka
2819,00€/mesiac, cena diela (LED) je 170 277,04 €;
 O.S.V.O. comp. Prešov, realizátor verejného osvetlenia v obci Gánovce v roku 20132014. Ponukol celkovú realizáciu diela (sodík) za 145 954,96 € bez DPH
s možnosťou realizácie podľa požiadavky obce. Navrhol riešenie podľa ulíc, I. Etapa –
ulice , kde už sú postavené RD a to za 79 000,00€, II. Etapa ostatné ulice, cintoríny a
ihrisko za 66 964,00€.
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Podnety a návrhy OcZ :
OcZ sa prikláňa k realizácii VO formou sodíkového osvetlenia tak , aby bola obec jednotne
osvetlená. Požiadavky obce budú stanovené vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v najbližšom období.
Ponuka vybudovania VO na splátkový predaj je pre obec neprijateľná z dôvodu, že značne by
zaťažila rozpočet obce.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie ponuky na realizáciu VO od firmy ENEL na LED osvetlenie
a O.S.V.O. comp Prešov na sodíkové osvetlenie.
Jednomyseľne schvaľuje realizáciu verejného osvetlenia pre novú IBV formou sodíkového
osvetlenia

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr.
Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
2. Boli prerokované možnosti financovania projektu verejného osvetlenia :
 Ponuka ENELU – na splátky 2819,00€ mesačne po dobu 7 rokov
 Možnosť zobrať úver od SLSP vo výške 75 000,00 € , RÚM 1,5 %, splátka
657,00€/mesačne po dobu 10 rokov ;
Podnety a návrhy OcZ :


Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky k úveru, so zreteľom na dodržanie podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania v zmysle §17, odst. 6,7,8,9,10,14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, v ktorom
konštatuje, že obec Gánovce neprekračuje celkovú sumu dlhu a sumu ročných splátok
z návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a aj po prijatí nového úveru vo výške 75 000,00€ bude plňať zákonne podmienky
pre získanie návratných zdrojov financovania vo výške 75000,00 EUR.
 navrhuje využiť na financovanie realizácie VO úver vo výške 75 000,00EUR na základe
ponuky SLSP.
 Vybudovanie VO na splátky predstavuje mesačnú splátku 2819,00EUR, čo je pre obec
nevyhovujúce nakoľko je to záťaž na rozpočet obce.
Rozhodnutie OcZ:

 OcZ berie na vedomie Ponuka ENELU – realizáciu VO na splátky 2819,00€ mesačne
po dobu 7 rokov a ponuku na úver od SLSP vo výške 75 000,00 € , RÚM 1,5 %,
splátka 657,00€/mesačne po dobu 10 rokov ;
 OcZ jednomyselne schvaľuje financovanie investičnej akcie -Vybudovanie verejného
osvetlenia pre novú IBV v obci Gánovce, prijatím investičného úveru od Slovenskej
sporiteľne, a.s. vo výške max. 75000,- EUR s podpisom bianko zmenky, ako
zabezpečenia investičného úveru.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň, RNDr. Karol
Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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Uznesenie prijaté.
K bodu 3)
Hlavná kontrolórka predniesla správy z vykonaných kontrol:





pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce Gánovce, vrátane ich zaradenia
a odmeňovania
následnej finančnej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci
Gánovce za rok 2013 a v roku 2014
následnej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Gánovce za mesiac október 2014
následnej finančnej kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom obce Gánovce

Podnety a pripomienky poslancov:
Neboli vznesené.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne berie na vedomie závery z kontrol





pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce Gánovce, vrátane ich zaradenia
a odmeňovania
následnej finančnej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci
Gánovce za rok 2013 a v roku 2014
následnej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Gánovce za mesiac október 2014
následnej finančnej kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom obce Gánovce

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
K bodu 4)
Bol prerokovaný návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Gánovce. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli
v obci Gánovce spôsobom v mieste obvyklým.
Podnety a pripomienky poslancov :
Boli prerokované v návrhu VZN.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ sa jednomyselne uznieslo na tomto znení Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Gánovce
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa :
Proti :
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
K bodu 5/
Bol prerokovaný návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
Podnety a pripomienky poslancov:
Neboli vznesené.
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Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
a poveruje hlavnú kontrolórku vykonávaním kontrol.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
K bodu 6/
Bol prerokovaný zámer obce Gánovce na predaj hasičského motorového vozidla Škoda 1203
ŠPZ PP741BE. Bol vypracovaný znalecký posudok, v ktorom je vozidlo ohodnotené na
534,00€ vrátane DPH. Starostka upozornila poslancov, že pri predaji je potrebné postupovať
v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí. Ponuka bude zverejnená na tabuli ,
internete a v tlači. Navrhuje, aby sa stanovila základná cena 700,00 EUR a kto ponúkne
najvyššiu cenu, tak tomu bude vozidlo predané.
Podnety a pripomienky poslancov:
OcZ súhlasí s minimálnou cenou 700,00€ a s priamym predajom za najvyššiu cenu ponúkanú
cenu.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyeľne schvaľuje
 zámer odpredať vozidlo a minimálnu cenu za predaj hasičského motorového vozidla
ŠPZ PP741BE
 aby sa motorové vozidlo predalo priamym predajom za najvyššiu ponúkanú cenu.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 7/
Bola prerokovaná ponuka Ministerstva obrany SR na bezplatný prevod nehnuteľného
majetku vo vlastníctve SR č. j. ASMdpV-40-28/2014-OdSN zo dňa 25.11.2014 . Jedná sa o
stavbu MO SR – Úkryt Už 6a Gánovce, stavba bez súpisneho čísla na parcele KNC 1233/6,
1233/7, 1233/8 a pozemky parc. Č. KNC 1233/2 o výmere 302 m2, zastavané plochy a
nádvoria, a pozemok KNC 1233/8 o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria vedené na LV
319 v k. ú. Gánovce
Starostka obce k predmetnej veci vyjadrila svoje stanovisko, že by sme mali akceptovať túto
ponuku MV SR .
Pripomienky , návrhy poslancov OcZ :
Všetci poslanci vyjadrili k tomu súhlasné stanovisko.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne schvaľuje akceptovanie ponuky Ministerstva obrany SR č. j. ASMdpV-4028/2014-OdSN zo dňa 25.11.2014 o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu
v správe MO SR . Jedná sa o stavbu MO SR – Úkryt Už 6a Gánovce, stavba bez súpisného
čísla na parcele KNC 1233/6, 1233/7, 1233/8 a pozemky parc. Č. KNC 1233/2 o výmere 302
m2, zastavané plochy a nádvoria, a pozemok KNC 1233/8 o výmere 3 m2, zastavané plochy
a nádvoria vedené na LV 319 v k.ú. Gánovce
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Hlasovanie:

Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa :
Proti :
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
K bodu 8)
Mgr. Kormaniková a Ing. Gavalierová (rodičia) predložili v mene viacerých občanov
Gánoviec požiadavku na zrealizovanie detského ihriska pod názvom“ Netradičný
neandertálsky detský park“. Vyjadrili , že sú ochotní pomôcť rôznou formou.
Návrhy poslancov OcZ :
Starostka obce a všetci poslanci vyjadrili svoje podporné stanovisko k tejto požiadavke.
Dohodli sa, že na najbližšom zasadnutí OcZ sa budú zaoberať výberom vhodnej lokality pre
umiestnenie a vybudovanie detského ihriska a tiež budú hľadať možnosti tento projekt
vyfinancovať z prostriedkov EÚ alebo iných grantov. Touto požiadavkou sa bude OcZ
zaoberať na najbližšom zasadnutí.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne berie požiadavku na vedomie s tým, že nájde vhodný pozemok na umiestnenie
detského ihriska.
Hlasovanie:

Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
K bodu 9)
Diskusia a rôzne:
 Poslanec Fedák naniesol informáciu o tom, že už dlhšie sleduje, že je znížená kvalita
vody. Bolo by dobré požiadať PPVS Poprad o preskúmanie, prípadne o rozbor vody;
 Poslanec Piovarcsy informoval o tom, že s Ochranou prírody vybavuje postaviť druhý
sĺp pri nálezisku Neandertálca na bocianie hniezdo. Tiež informoval o tom, že sa
začalo upratovanie pivníc v objekte MŠ;
 Starostka informovala OcZ o príprave vydania monografie o obci Gánovce pri
príležitosti 700 výročia prvej písomnej zmienky (2017). Tiež vyzvala poslancov,
k zbieraniu materiálov a fotografií do knihy.
Rozhodnutie OcZ.:
OcZ jednomyseľne berie informácie poslancov Fedáka zhoršenej kvalite vody , Piovarcsyho
o príprave nového bocianieho hniezda a starostky o príprave na vydanie monografie o obci
Gánovce a zbieranie informácií a fotografií na vedomie.
Hlasovali:
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, Peter Šandor, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyselne prijaté.
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K bodu 10)
Členka návrhovej komisie prečítala znenie uznesenia č. 1/2015
K bodu 11)
Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zasadaní . Ďalšie zasadanie OcZ bude 28.2.2015.
Zapísala: Ing. Alžbeta Čekovská
Zápisnicu overili:
Ján Kic
Miroslav Bobovský

vyvesené:
Zvesené:

