1

Zápisnica č. 2/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 16.2.2017
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny , Bobovský M. a J.Kic
prišli k rokovaniu bodu 2)
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2016
3. Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

dieťa MŠ so sídlom na území obce Gánovce
4. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Gánovce
5. Schválenie odmeňovania kronikárky obce
6. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre :

FK Gánovce, Rímskokatolícku cirkev Hozelec-filiálku Gánovce, Evanjelickú cirkev ,a.v.
Švábovce-dcérocirkev Gánovce , DHZ Gánovce , OZ Neandertál,
7. Diskusia a rôzne :
8. Záver
Rokovanie :
K bodu l/
1.1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Alžbeta Čekovská starostka obce.
Privítala prítomných, bolo konštatované, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,
predniesla program rokovania.
Podnety OcZ:
Neboli
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia .
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr.
Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .

K bodu 2/
2.1 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2016 , každému
poslancovi bola Správa doručená.
Podnety a návrhy OcZ :
Neboli vznesené.
Rozhodnutie OcZ:

OcZ berie správu o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2016 na vedomie.
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Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest
Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 3)
3.1.
Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Gánovce
Podnety a pripomienky poslancov:
žiadne
Rozhodnutie OcZ :
OcZ sa jednomyselne uznieslo na tomto znení dodatku č. 4 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, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest
Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 4)
4.1. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Gánovcena deň 31.3.2017 o 19,30 hod.
Znenie inzerátu:
OZ v Gánovciach v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších
predpisov vyhlásilo:
voľbu hlavného kontrolóra obce Gánovce, uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2017 zo
dňa 16.2.2017
Kvalifikačné predpoklady :
Vzdelanie: - minimálne úplne stredné vzdelanie
Prax: vo verejnej správe v oblasti kontroly alebo účtovníctva
Úväzok : 31 hod. mesačne
Odmeňovanie : v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov
Bezúhonnosť: preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
Zoznam požadovaných ostatných dokladov :
- písomná prihláška uchádzača ;
- životopis;
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej praxi;
- súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov
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Termín doručenia žiadosti : do 17. 3.2017 do 12.00 hod.
Žiadosti sa môžu doručiť osobne alebo zasielať poštou s označením na obálke „ Voľba
hlavného kontrolóra“ – neotvárať - na adresu:
OBEC GÁNOVCE
Obecný úrad
Gánovská 184
058 01 Gánovce
Otváranie obálok : 17.3.2017 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Gánovce
Voľba hlavného kontrolóra obce sa bude konať : 31.3.2017 v zasadačke OcÚ
v Gánovciach o 19,30 hod.
Oneskorene podané prihlášky (rozhodujúci bude dátum doručenia ) a prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať všetky kritéria , nebudú zaradené do výberového konania .
Podnety a návrhy OcZ:
Boli doplnené do oznámenia o vyhlásení volieb.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ v Gánovciach jednomyseľne schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Gánovce na deň 24.3.2017 o 19,30 hod. v zasadačke OcÚ Gánovce v tomto znení:
OZ v Gánovciach v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších
predpisov vyhlásilo:
voľbu hlavného kontrolóra obce Gánovce, uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2017 zo
dňa 16.2.2017
Kvalifikačné predpoklady :
Vzdelanie: - minimálne úplne stredné vzdelanie
Prax: vo verejnej správe v oblasti kontroly alebo účtovníctva
Úväzok : 31 hod. mesačne
Odmeňovanie : v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov
Bezúhonnosť: preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
Zoznam požadovaných ostatných dokladov :
- písomná prihláška uchádzača ;
- životopis;
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej praxi;
- súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov
Termín doručenia žiadosti : do 17. 3.2017 do 12.00 hod.
Žiadosti sa môžu doručiť osobne alebo zasielať poštou s označením na obálke „ Voľba
hlavného kontrolóra“ – neotvárať - na adresu:
OBEC GÁNOVCE
Obecný úrad
Gánovská 184
058 01 Gánovce
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Otváranie obálok : 17.3.2017 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Gánovce
Voľba hlavného kontrolóra obce sa bude konať : 31.3.2017 v zasadačke OcÚ
v Gánovciach o 19,30 hod.
Oneskorene podané prihlášky (rozhodujúci bude dátum doručenia ) a prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať všetky kritéria , nebudú zaradené do výberového konania .

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor,
Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
K bodu 5)
5.1. Starostka obce predniesla informáciu o odmeňovaní a metodike vedenia kroniky.
Honorár kronikára sa pohybuje od 5-7 € za stranu.
Podnety poslancov OcZ:
Zo strany poslancov bol návrh 7,00€ za normo stranu .
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2017 odmenu pre kronikárku obce
Gánovce 7,00 € za jednu stranu písanú ručne.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest
Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 6)
6.1 Boli prerokované žiadosti o Schválenie dotácie z rozpočtu obce Gánovce
FK Gánovce, Rímskokatolíckej cirkvi Hozelec-filiálke Gánovce, Evanjelickej cirkvi
a.v. Švábovce pre dcérocirkev Gánovce , DHZ Gánovce, OZ Neandertál Gánovce.
Podnety poslancov:

K predmetným žiadostiam bola vedená rozprava a poslanci sa rozhodli poskytnúť dotáciu
podľa zásluhovosti, kto ako pracuje s mládežou, deťmi a ako sa obec propaguje.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2017 v tomto rozsahu:
 Rímskokatolícku cirkev Hozelec – filiálku Gánovce vo výške 2000,00€ ( 1000,00€
presun z roku 2016);
 Evanjelickú cirkev a.v. Švábovce – dcérocirkev Gánovce vo výške 1000,00 € ;
 FK Gánovce 3000,00 € ,
 Dobrovoľný hasičský zbor Gánovce dotáciu vo výške 3500,00 €

5



OZ Neandertál dotáciu vo výške 2000,00 €.

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest
Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
K bodu 7)
Diskusia a rôzne:
7.1. Poslanec RNDr. Karol Piovarcsy predniesol návrh , že sa blíži termín vydania prvej
monografie obce Gánovce, bolo by dobré, vydať informačný leták o tom, že občania majú
možnosť podieľať sa na financovaní tejto monografie a to zakúpením si knihy dopredu
(poskytnúť sponzorský dar) v ľubovoľnej výške . Sponzori budú zverejnení v publikácii
monografie a tiež dostanú za to určitý počet publikácii . Cena jednej publikácie je 18,00€.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje vydať informačný leták pre občanov o podmienkách možnosti
zakúpenia si monografie obce Gánovce formou sponzorského daru.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest
Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
7.2. Poslanec Karol Piovarcsy predniesol návrh, že by bolo vhodné porozmýšľať o tom, aby
nebol obmedzený prístup do časti záhrady MŠ Gánovce, aby si občania mohli prezerať
sochy. Starostka na to reagovala, že navrhuje zaoberať sa s touto možnosťou až po
rekonštrukcii objektu a parku.
Podnety poslancov OcZ:
Poslanci súhlasili.

Rozhodnutie OcZ :
OcZ berie jednomyseľne požiadavku RNDr. Karola Piovarcsyho a stanovisko starostky
ohľadom prístupu verejnosti do záhrady MŠ na vedomie.

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Peter Gergoš, Ján Kic, MUDr. Ľubomír Červeň, Peter Šandor, Šebest
Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
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K bodu 8)
Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zasadaní . Predbežný dátum ďalšieho zasadania
OcZ je 24.3.2017.
Zapísala:
Ing. Alžbeta Čekovská
Zápisnicu overili: Ľubomír Fedák
RNDr. Karol Piovarcsy

