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Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 29. marca 2019
Prítomní:
-

starosta: Mgr. Michal Materný
poslanci :
- prítomní:
Jozef Slavkovský
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Tomáš Kormaník
Jozef Laššák
- ospravedlnení:
Ing. Stanislav Dratva
Dr. Jozef Bednár

-

ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
verejnosť

Program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Správa z vykonanej kontroly – neuhradené záväzky k 01. 01. 2019 obce Gánovce.
6) Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ v Gánovciach za rok 2018.
7) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2018.
8) Návrh na odpredaj časti pozemku obce Gánovce.
9) Zásady odmeňovania poslancov podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
10) Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce.
11) Odvolanie a delegovanie člena Rady školy - MŠ v Gánovciach.
12) Schválenie „Zámeru“ – prenájmu poľnohospodárskych pozemkov PD Spišské Bystré
v obci Gánovce.
13) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 2/2019 a RO č. 3/2019.
14) Žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce – Cirkevný zbor ECAV
Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ Machaon International,
OZ Neandertal.
15) Interpelácie poslancov.
16) Rôzne.
17) Záver.
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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:
- JUDr. Janu Gutt 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

3/
K bodu 3 :
1.
-

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 – neuhradené záväzky k 01. 01. 2019 obce Gánovce.
6) Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ v Gánovciach za rok 2018.
7) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2018.
8) Návrh na odpredaj časti pozemku obce Gánovce.
9) Zásady odmeňovania poslancov podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
10) Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce.
11) Odvolanie a delegovanie člena Rady školy - MŠ v Gánovciach.
12) Schválenie „Zámeru“ – prenájmu poľnohospodárskych pozemkov PD Spišské Bystré
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v obci Gánovce.
13) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 2/2019 a RO č. 3/2019.
14) Žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce – Cirkevný zbor ECAV
Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ Machaon International,
OZ Neandertal.
15) Interpelácie poslancov.
16) Rôzne.
17) Záver.

- Podnety na zmenu a doplnenie programu OcZ:
poslanec JUDr. Peter Šimoňák navrhuje doplniť na zasadnutie OcZ „Žiadosť o dotáciu na rok
2019“ FK Gánovce. Navrhuje ho zaradiť k bodu 14) Žiadosti o udelenie dotácie
z prostriedkov obce Gánovce.
Starosta obce ďalej navrhol vymeniť poradie bodov 13 a 14, kvôli potenciálnemu schváleniu
dotácie pre OZ Machaon International, kde bude potrebné vykonať eventuálne RO.

2.
Rozhodnutie OcZ:
- OcZ schvaľuje doplnenie programu zasadnutia:
1/ v bode č. 14 sa doplní:
Žiadosť o dotáciu na rok 2019 - FK Gánovce;
2/ vymení sa navzájom poradie bodov č. 13 a 14.
Hlasovali :
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0

3.
- OcZ schvaľuje doplnený program zasadnutia OcZ :
Doplnený program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Správa z vykonanej kontroly – neuhradené záväzky k 01. 01. 2019 obce Gánovce.
6) Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ v Gánovciach za rok 2018.
7) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2018.
8) Návrh na odpredaj časti pozemku obce Gánovce.
9) Zásady odmeňovania poslancov podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
10) Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce.
11) Odvolanie a delegovanie člena Rady školy - MŠ v Gánovciach.
12) Schválenie „Zámeru“ – prenájmu poľnohospodárskych pozemkov PD Spišské Bystré
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v obci Gánovce.
13) Žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce – Cirkevný zbor ECAV
Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ Machaon International,
OZ Neandertal..
14) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 2/2019 a RO č. 3/2019.
15) Interpelácie poslancov.
16) Rôzne.
17) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
- Uznesenie o schválení doplneného programu OcZ na podnet JUDr. Petra Šimoňáka poslanca obce Gánovce a na podnet starostu obce, o vymenení poradia bodov č. 13
a č. 14, bol prijatý jednomyseľne.
-

Pri hlasovaní o doplnenom 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 11. 01. 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: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0

5/
K bodu 5 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z vykonanej kontroly – neuhradené záväzky k 01.
01. 2019 obce Gánovce. Správa je prílohou tejto zápisnice pod č. 1.
Rozhodnutie OcZ:
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OcZ berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly – neuhradené záväzky k 01. 01. 2019 obce
Gánovce.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

6/
K bodu 6 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ v
Gánovciach za rok 2018. Správa je prílohou tejto zápisnice pod č. 2.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ v Gánovciach za
rok 2018.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

7/
K bodu 7 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci
Gánovce za rok 2018. Správa je prílohou tejto zápisnice pod č. 3.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za
rok 2018.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
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8/
K bodu 8 :
Starosta na ponuku vlastníka – občana Gánoviec, predostrel poslancom OcZ návrh na
odpredaj časti pozemku obci Gánovce. Zároveň pripomenul, že rozhodovanie o nadobudnutí
nehnuteľného majetku obce je v kompetencii OcZ v zmysle Zásad nakladania s majetkom
obce Gánovce.
Pripomienky OcZ:
- JUDr. Peter Šimoňák – cena nezodpovedá parametrom pozemku – ide o ornú pôdu
a pozemok nie je v zastavanom území obce
Je potrebné vypracovať znalecký posudok, ak bude cena stanovená znalcom, následne
sa bude viesť rokovanie s vlastníkom pozemku.
Rozhodnutie OZ:
Je potrebné vypracovať znalecký posudok a následne viesť rokovanie s vlastníkom
pozemku.
Hlasovali :
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

9/
K bodu 9 :
V tomto bode starosta oboznámil poslancov s novelizovaným zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v ktorom sa upravovali zásady odmeňovania poslancov. Na osobitnom
pracovnom stretnutí poslanci navrhli nasledovné odmeny:
a) 15,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí OcZ,
b) 7,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie OcZ.
Plat zástupcu starostu určí a zverejní starosta na webovom sídle obce do 30 dní od jeho
určenia.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rozhodnutie OZ:
OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Gánovciach dňa 29. 03. 2019.
Uznesenie prijaté.
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10/
K bodu 10 :
Starosta predniesol návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu
objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce pre rok 2019.
Pripomienky OcZ:
- p. kontrolórka odporúča pridať do názvu slová: ... a záujmovú činnosť detí s trvalým
pobytom na území obce Gánovce.
- p. kontrolórka informovala, že VZN má väčšiu právnu silu ako uznesenie,
preto sa neprijíma VZN uznesením, ale uznášajú sa poslanci OcZ na jeho prijatí.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rozhodnutie OcZ:
- OcZ sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky
dotácie na záujmovú činnosť detí, prevádzku, mzdy, správu objektu materskej školy so
sídlom na území obce Gánovce s trvalým pobytom na území obce Gánovce.

-

Pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
záujmovú činnosť detí, prevádzku, mzdy, správu objektu materskej školy so sídlom
na území obce Gánovce s trvalým pobytom na území obce Gánovce bola splnená
zákonom stanovená podmienka – minimálne 3/5 prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva obce Gánovce hlasovali za prijatie VZN č1/2019.

Uznesenie prijaté.

11/
K bodu 11 :
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou voľby a delegovania nového člena Rady školy
MŠ z pozície zriadovateľa, ktorou obec Gánovce je. Nakoľko poslanecký mandát p. Šandora
nebol obnovený, bolo potrebné zvoliť nového člena Rady školy MŠ a p. Šandora z pozície
v Rade školy MŠ odvolať. Starosta navrhol poslanca p. Tomáša Kormaníka.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ odvoláva p. Petra Šandora z pozície člena Rady školy MŠ a
deleguje poslanca p. Tomáša Kormaníka za člena Rady školy MŠ v Gánovciach.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Uznesenie prijaté.

12/
K bodu 12 :
Bol prejednávaný na zasadnutí OcZ 11. 01. 2019 „Zámer“ – prenájmu poľnohospodárskych
pozemkov PD Spišské Bystré v obci Gánovce.
Pripomienky
OcZ 11. 01. 2019:
Prehodnotiť osobitným spôsobom zmluvné podmienky o prenájme komplexne a zahrnúť
podmienky spôsobu užívania a starostlivosti o komunikácie – JUDr. Šimoňák.
Dať možnosť prejazdu cez komunikáciu – iným, PD Spišské Bystré nesmie obmedziť prístup
iným na ich pozemky – p. Beláková
Dať do zmluvných podmienok. Bližšie pri podmienkach nájomnej zmluvy – venovať sa týmto
podmienkam na osobitnom pracovnom stretnutí.
Pripomienky:
OcZ 29. 03. 2019:
JUDr. Peter Šimoňák – obec bude rokovať s PD, musia byť dodržané zmluvné podmienky
spomínané pri rokovaní OcZ 11. 01. 2019.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov v zmysle § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre PD Spišské Bystré
v rozsahu 20801 m2
za cenu 41,60€ (0,0020€/1 m2)/rok
na dobu 5 rokov
odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.
OZ v tomto prípade považuje za prípad hodný osobitného zreteľa tieto skutočnosti:
1) pozemky tvoria účelové komunikácie (zastavané plochy) a ostatné plochy. Zámer tvorí
nedeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
2) prenajímateľ v predchádzajúcom období užíval predmetné pozemky na účely
poľnohospodárskej výroby na základe nájomnej zmluvy a plnil všetky zmluvné
podmienky.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

13/
K bodu 13:
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Starosta skonštatoval, že poslanci boli s konkrétnymi žiadosťami a s ich úplným znením
oboznámení vopred. Neskôr boli prejednávané jednotlivé žiadosti o dotácie. O určovaní
a princípe delenia dotácií sa viedla širšia rozprava, spolu s podaním názorov prísediacej
verejnosti:
Pripomienky OcZ:
- JUDr. Peter Šimoňák – vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu obce navrhuje
ponechať dotácie vo výške, v akej boli minulý rok. Na druhej strane je potrebné
podporovať už existujúce organizácie, ktoré napomáhajú k záujmovému združovaniu
sa v obci a v tvorbe komunity v obci. Ide o dobrovoľnícke/dobrovoľné činnosti
občanov obce.
- Ing. Stanislav Jendrušák – súhlasí s názorom, že treba zohľadniť súčasnú finančnú
situáciu, v ktorej sa obec nachádza
- Jozef Laššák – v mene DHZ uznáva, že peniaze by síce boli potrebné, avšak nemožno
DHZ uprednostňovať pred iné organizácie, a tiež vyjadril súhlas so znížením
množstva peňazí v dotáciách
- na podnet p. hlavnej kontrolórky starosta navrhol upraviť výšku dotácií
s prihliadnutím na možnosť čerpania už vyhradených peňazí zo záujmovej činnosti
detí vo veku 5 – 15 rokov
Podnety, názory verejnosti:
- p. RNDr. Karol Piovarcsy (prezident OZ Neandertal) a p. Svetlana Belova (riaditeľka
OZ Machaon International) poďakovali za podporu obce v ich náročnej práci
- p. Zdenko Bobovský trvá na znížení dotácií vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu
obce – rozdeliť sumu 2 000 € medzi OZ Neandertal a OZ Machaon International.
- p. Branislav Gavalier – peniaze by sa mali hlavne vyčleňovať na priority.
- p. Svetlana Belova zdôvodňovala dôležitosť propagácie obce navonok, v kontexte
budúcich možných benefitov – chápaných ako pritiahnutie investícií, resp. možnosť
čerpania projektov v obci.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schválilo výšku dotácií pre žiadateľov o dotácie z prostriedkov obce nasledovne:
Cirkevný zbor ECAV Gánovce – 1 000 €,
RKC Gánovce – 1 000 €,
DHZ Gánovce – 2 500€,
FK Gánovce – 2 000 €
OZ Neandertal – 1 500 €
OZ Machaon International – 2 000 €
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

14/
K bodu 14:
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Starosta predniesol návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 2/2019 a RO č.
3/2019.
1/ K RO č. 2/2019 uviedol, že ide o zvýšenie príjmov a výdavkov účelových
prostriedkov:
- stravné ŠJ deti v HN – předškoláci – 2 715 €,
- volby prezidenta I. a II. kolo – 1 259 €,
- dotácia predškoláci – mzdy a uč. pomôcky – 2 190 €,
- dotácia Komunitné centrum – 124 373 €.
SPOLU príjmy aj výdavky v rozsahu 130 537 €.
Túto zmenu rozpočtu OZ neschvaľuje, nakoľko ide o účelové prostriedky z verejných zdrojov.
2/ K RO č. 3/2019 uviedol, že ide o zvýšenie bežných príjmov navýšením podielových
daní o 10 466 € a zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 6 546 € a bežných výdavkov vo
výške 3920 € v nasledovných položkách:
Komunitné centrum – 6 546 € - spoluúčasť na projekte,
Dotácia pre OZ Machaon – 2000 €,
Výdaj – Spišská katolícka charita, príspevok na opatrovateľské služby – 1 920 €,
SPOLU príjmy aj výdavky v rozsahu 10 466 €.
Rozhodnutie OcZ:
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – zvýšenie príjmov aj výdavkov vo výške 130 537 €.
a
s ch v a ľ u j e:
prijatie rozpočtového opatrenia č. 3/2019.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

15/
K bodu 15:
Interpelácie poslancov /neboli podané/.
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16/
K bodu 16:
Otázky a podnety verejnosti:
-

-

-

p. Suchanovská – je potrebné vysporiadanie pozemkov oboch cintorínov (nielen časť
p. Hanzeliho v Gánovciach) + v akom štádiu sa nachádzajú doterajšie projekty našej
obce? – Starosta obce reagoval nasledovne: starosta obce si je vedomý situácie vo veci
pozemkov na cintoríne, konštatoval, že to bude potrebné vysporiadať. Na otázku vo
veci stavu projektov uviedol podrobnosti, ktoré sú taktiež špecifikované v širšom
rozsahu v občasníku „Gánovský spravodajca“ č. 1/2019, občasník je vydávaný
Obecným úradom v Gánovciach.
p. Sekelský – požaduje riešenie – aspoň dočasné – „prašnej cesty“ vedúcej okolo jeho
rodinného domu smerom k nálezisku neandertálca. – poslanec p.
Slavkovský reagoval, že je to spojené s výstavbou nových rodinných domov.
p. Svetlana Belova - poďakovala za opravu poklopu na kanáli na ulici vedúcej k jej
rodinnému domu.
p. Černák – je potrebné zamyslieť sa nad tým, že pri prácach s optickou sieťou budú
narušené časti pozemkov všetkých občanov . Je potrebné dať to do
pôvodného stavu. – Starosta obce reagoval na podnet, že prísľubom
spoločnosti, ktorá bude tieto práce zabezpečovať, je dať chodníky a komunikácie,
rozkopané časti do pôvodného stavu.

p. Gavalier – kládol otázku, že čo je dôležité pre obec – kultúra, šport, či iné výdavky
obce? Čo je úlohou obce? Cesty v našej obci „kričia o pomoc..“ –
poslanci obce konštatovali, že sú si vedomí finančnej situácie obce, tak ako to už bolo
spomínané pri rozprave týkajúcej sa dotácií.
- p. Semančíková – prosí udržiavať poriadok na cintorínoch a zaujíma sa, čo sa plánuje na
pozemkoch „pod Meteorologickou stanicou..“ – starosta reagoval, že prístup
k informáciám pre riešenie danej lokality podľa ÚPN-O môže p. Semančíková dožiadať
v úradných hodinách OcÚ v Gánovciach.
-

17/
K bodu 17:
V závere zasadnutia OcZ starosta obce poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť a taktiež
verejnosti za prítomnosť na zasadnutí OcZ.
Starosta konštatuje, že jednotlivé uznesenia z rokovania OcZ a schválenie VZN boli prijímané
priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
Zapísal/-a:
JUDr. Jana Gutt - zapisovateľka
Mgr. Michal Materný - starosta
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák,
Ing. Stanislav Jendrušák.

