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Zápisnica č. 2/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 28.2.2018
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny ,
Program :
Schválenie programu zasadnutia
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2017.
Úprava rozpočtu obce na rok 2018 – RO č. 1/2018
Schválenie dotácie z rozpočtu obce Gánovce pre Rímskokatolícku cirkev Hozelec- filiálka
Gánovce, Evanjelická cirkev a. v.- dcérocirkev Gánovce, DHZ Gánovce, FK Gánovce,
OZ Neandertál Gánovce.
5. Rôzne – podnety občanov a petícia za zrušenie alebo zmenu VZN č. 4/2016 o určení
poplatku za rozvoj;
- Žiadosť o dotáciu E.P. a R.P na rekonštrukciu ÚK v priestoroch pohostinstva;
- Žiadosť o náhradu škody J.S. ako kompenzáciu za vybudovanie prípojky kanalizácie;
- Žiadosti SpKCH na úhradu nákladov ;
- Žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby Z.F;
6. Záver
1.
2.
3.
4.

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 na zmenu programu OcZ:
Podnety občanov k poplatku za rozvoj, zaradené do bodu č. 5) Rôzne, OcZ jednomyseľne
schvaľuje dať priestor občanom s petíciou na začiatok rokovania.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia .
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 2/
2.1 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2017 , každému
poslancovi bola Správa doručená.
Podnety a návrhy OcZ :
Neboli vznesené.
Rozhodnutie OcZ:

OcZ berie správu o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2017 na vedomie.
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Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 3)
3.1. Starostkou obce bola podaná informácia o tom, že Ministerstvom vnútra SR bola obci
schválená dotácia na prístavbu a rekonštrukciu HZ, z tohoto dôvodu je potrebné
prerokovať úpravu rozpočtu obce RO č. 1/2018, položku kapitálové výdavky navýšiť o
30 tis. na rekonštrukciu a prístavbu HZ.
Podnety a pripomienky poslancov:
žiadne
Rozhodnutie OcZ :
OcZ berie informáciu starostky o schválení dotácie na rekonštrukciu HZ a RO č. 1/2018
z dôvodu dotácie od MV SR na prístavbu a rekonštrukciu HZ na vedomie.
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 4)
4.1. Boli prerokované žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2018 :
 pre Rímskokatolícku cirkev Hozelec- filiálka Gánovce vo výške 1000,00 € na
dokončenie opravy murovaného oplotenia okolo kostola Sv. Michala Archanjela v
Gánovciach;
 Evanjelická cirkev a.v. - dcérocirkev Gánovce vo výške 1000,00€ na stavebné opravy
Evanjelického kostola v Gánovciach ;
 DHZ Gánovce vo výške 2500,00 € na prácu s deťmi – v celoštátnej hre a súťaži
Plameň a práca s dorastom (výbava, štartovné na súťažiach, atď.) ,
 FK Gánovce vo výške 3 000,00€ na podporu športových futbalových aktivít družstiev
detí a dorastu,( rozhodcov, dopravu, nákup športovej výbavy);
 OZ Neandertál Gánovce vo výške 2000,00 € na medzinárodné sympózium
v septembri 2018 .
Podnety a pripomienky poslancov:
neboli
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje pre rok 2018 dotácie z rozpočtu obce Gánovce v tomto rozsahu:
 pre Rímskokatolícku cirkev Hozelec- filiálka Gánovce vo výške 1000,00€ na
dokončenie opravy murovaného oplotenia okolo kostola Sv. Michala Archanjela v
Gánovciach; 0,
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Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, RNDr. Karol Piovarcsy, Miroslav Bobovský, Mgr.
A. Suchanovská,
Zdržal sa : Ľubomír Fedák,
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
 Evanjelická cirkev a.v. - dcérocirkev Gánovce vo výške 1000,00€ na stavebné opravy
Evanjelického kostola v Gánovciach ;
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, RNDr. Karol Piovarcsy, Miroslav Bobovský, Mgr.
A. Suchanovská,
Zdržal sa : Ľubomír Fedák,
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
 DHZ Gánovce vo výške 2500,00 € na športovú činnosť detí a dorastu združených v
DHZ ( v programe Plameň a prácu s dorastom - vybavenie, štartovné a pod.) ,
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
 FK Gánovce vo výške 3 000,00€ na podporu športových aktivit detí a dorastu,
rozhodcov, dopravu, nákup športovej výbavy; pre deti vo výške 1500,- € a dorast
1500,- €.
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy, Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
 OZ Neandertál Gánovce vo výške 2000,00 € na uskutočnenie medzinárodného
umeleckého sympózia v septembri 2018 .
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy, Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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K bodu 5)
Rôzne:
5.1. Podnety občanov – občania obce v zastúpení M. Budaiová a Ing. K. Krupičková predložili
petičnú listinu s podpismi občanov na zrušenie VZN č. 4/2016 alebo na zníženie sadzby
miestneho poplatku za rozvoj.
Namietajú, že poplatok je vysoký a žiadajú:
- zrušiť VZN alebo znížiť poplatok na sadzbu 3,- €/m2, na stavby rodinných domov v zmysle
platného a účinného zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
- účel, na ktorý budú použité finančné prostriedky.
K tomu bola vedená rozprava – bolo konštatované, že je to príliš vysoký poplatok, ktorý
znamená pre občanov veľa a pre obec nič
- Občania – stavebníci, vyjadrili nespokojnosť s výškou prijatej sadzby za rodinné domy
pri poplatku za rozvoj
- p. Krupičková navrhla a žiadala zníženie poplatku za rozvoj k 1.1.2019; uvedomujúc si
možnosť jej zníženia k 1. januáru kalendárneho roka
- poslanci OcZ ubezpečili občanov, že v čase prijatie predmetného VZN bolo najnižšou
sadzbou práve 10,- €, prijatých v platnom a účinnom VZN č. 4/2016
- p. Budaiová vyjadrila nespokojnosť s rozposielaním rozhodnutí o vyrúbení výšky
poplatku
- poukazujúc na nespokojnosť obyvateľov ulice Lúčnej so stavom vozovky, poukázala, že
na cestu ku Kvetnici sa naviezol makadam, a na cesty v obci sa prostriedky na ich
opravu nevedia nájsť
- na základe nesprávnych informácii k prijatému VZN č. 4/2016, poslanci OcZ pristúpili
k vysvetleniu jednotlivých pojmov a lehôt vo VZN uvedených, taktiež upresnili účel
využitia prostriedkov získaných z miestneho poplatku a hlavná kontrolórka p. Beláková
ubezpečila, že nedochádza k porušovaniu splnomocňovacieho zákona, na základe
ktorého bolo prijaté predmetné VZN , ani správneho poriadku ani iných všeobecne
záväzných právnych predpisov,
- veľa nedorozumení vzniklo rôznymi dezinformáciami kolujúcimi po obci.
- P. Žmijovská, ktorá bola tiež prítomná ako nespokojný poplatník, sa vyjadrila, že ona
zaplatí poplatok, ale chce, aby obec zabezpečila nápravu, aby prívalová dažďová voda
jej nestekala do dvora rodinného domu, poukázala na nesprávny postup obce
a nečinnosť obce v riešení tohto problému. K tejto problematike sa vyjadrila starostka
obce a zopakovala investičný zámer vybudovania resp. dobudovania novej kanalizácie
na ulici Gánovskej ako aj povinnosť každého občana dostatočne si zabezpečiť svoje
obydlie pred vznikom možnej škody.
Podnety a pripomienky poslancov:
OcZ prijalo petíciu občanov na zrušenie, alebo zníženie poplatku za rozvoj. Prisľúbilo, že sa
tou možnosťou bude zaoberať.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie petíciu občanov na zrušenie, alebo zníženie poplatku za rozvoj.
Prisľúbilo, že sa tou možnosťou bude zaoberať.
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy, Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
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5.2. Bola prerokovaná žiadosť o dotáciu Eduarda Palubjaka a Renáty Palubjakovej na
rekonštrukciu ústredného kúrenia vo výške 6500,00 € z dôvodu nefunkčnosti plynových
gamatiek. Nájomcovia navrhli, aby obec uhradila len materiál a práce vykonajú svojpomocne,
za čo si nebudú robiť finančné nároky pri ukončení nájomného vzťahu.
Podnety a pripomienky poslancov:
- Nakoľko nie je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce, keďže ide o obecný
majetok. Obec bude vo veci konať, podá žiadosť na MF o dotáciu na nevyhnutné
potreby obcí do konca marca 2018.
Rozhodnutie OcZ:
a) OcZ berie žiadosť o dotáciu Eduarda Palubjaka a Renáty Palubjakovej na rekonštrukciu
ústredného kúrenia vo výške 6500,00 € na vedomie.
b) OcZ schvaľuje podanie žiadosti na MF SR na opravu ústredného vykurovania v budove
OcÚ a výmenu okien.
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy, Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
5.3. Bola prerokovaná žiadosť o náhradu škody Jána Sekelského, Hlavná 22, 05801 Gánovce
ako kompenzáciu za vybudovanie kanalizačnej prípojky vo výške 7 tis. EUR
Podnety a pripomienky poslancov:
- V roku 2005 daná lokalita nebola stavebným obvodom. Obec túto lokalitu zahrnula do
ÚPN-O až v roku 2013 ZaD č. 2.
- Jedná sa o prípojku k rodinnému domu, obec prípojky nemôže financovať,
- Škodu je potrebné preukázať, náhrada nie je možná z verejných zdrojov,
- Stavebná komisia spolu so stavebným úradom preskúma dokumentáciu ku stavbe
kanalizačnej prípojky a vydá stanovisko pre objektívne zhodnotenie, na základe
stanoviska bude rozhodnuté na OcZ aký postup pri riešení bude najvhodnejší.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ :
 berie na vedomie žiadosť o náhradu škody pána J.S. č.j. 193/2018 a
 navrhuje stavebnej komisii spolu so stavebným úradom dôkladne preskúmať stavebnú
dokumentáciu na výstavbu kanalizačnej prípojky k rodinnému domu a predložiť svoje
stanovisko OcZ.
Hlasovali :
Za: Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,Miroslav
Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
5.4. Žiadosť SpKCH na úhradu nákladov :
 Mal. H. M. vo výške - 209,04 Eur/ rok
 M.M. vo výške 1359,72 Eur/rok
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Podnety a pripomienky poslancov:
V zmysle platného a účinného zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ak obec
nepožiadala o umiestnenie žiadateľov o úhradu nákladov v zariadení soc. služieb, nevzniká
ani povinnosť obce podieľať sa na nákladoch. Obec nemá vyčlenené v rozpočte obce finančné
prostriedky na túto službu.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ neschvaľuje úhradu nákladov v zariadení SpKCH vo výške 1359,72 € za rok a 209,04 €
za rok .
Hlasovali :
Za: 0
Zdržal sa : 0
Proti : Peter Gergoš, Peter Šandor, Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Miroslav Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
Uznesenie neprijaté.
5.5. Žiadosť p. Z. F č.j. 1299/2018 o príspevok na odľahčovaciu službu.
Podnety a pripomienky poslancov:
Hlavná kontrolórka navrhla takéto podnety riešiť na neverejných zasadnutiach, nakoľko
ide o chúlostivé záležitosti občanov.
Ďalej bolo konštatované, že odľahčovaciu službu môže požiadať len v prípade
opatrovníckej služby pre pána F.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie žiadosť č.j. 199/2018 o príspevok na odľahčovaciu službu , na vedomie a
v prípade opakovaných žiadostí podobného zamerania , bude OcZ prerokúvať tieto žiadosti na
neverejnej časti rokovania.
Hlasovali :
Za: 0
Zdržal sa : 0
Proti : Peter Gergoš,
Peter Šandor,
Šebest Ján, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol
Piovarcsy,Miroslav Bobovský, Mgr. A. Suchanovská,
K bodu 8)
Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zasadaní . Predbežný dátum ďalšieho zasadania
OcZ je 23.3.2018.
Zapísala: Mgr. A. Suchanovská
Ing. Alžbeta Čekovská
Zápisnicu overili: Peter Gergoš
Peter Šandor

