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Zápisnica č.5/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 30.4.2015
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny , Ján Šebest prítomný od 19,15 hod.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Návrh na vydanie I. Monografie o obci Gánovce , vrátane jej edičného plánu
Zmena rokovacieho poriadku OcZ v Gánovciach
Zmena štatútu obce Gánovce
Došlá pošta
Diskusia a rôzne
Schválenie uznesenia
Záver

Rokovanie :
K bodu l/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Alžbeta Čekovská starostka obce.
Skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Privítala prítomných , predniesla
program zasadnutia a požiadala o jeho schválenie.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia .
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 2/
Bol prerokovaný návrh na vydanie I. Monografie o obci Gánovce , vrátane jej edičného plánu
z príležitosti 700. výročia písomnej zmienky o obci Gánovce.

Predniesla PhDr. Božena Malovcová, podala podrobnú informáciu o zámere, skladbe a cene.
Monografiu by spracoval autorský kolektív (8 členov) pod vedením PhDr. Boženy
Malovcovej. Návrh je súčasťou zápisnice. Cena za autorský hárok (20) normostrán je
500,00EUR, predbežné náklady na autorské honoráre podľa autorských zmlúv je
11290,00EUR, predpokladaná cena na vydavateľa a tlač je 13 tis. EUR . Uviedla aj návrhy na
získanie finančných prostriedkov. V mesiaci november je možnosť uchádzať sa o dotáciu
z MKSR, ďalej je tu možnosť aj získať finančné prostriedky od sponzorov vrátane
zverejnenia ich reklamy, tiež možnosť predkupného práva na publikáciu(zaplatiť dopredu) , a
takíto záujemcovia budú uvedení v monografii ako sponzori. Bola navrhnutá možnosť
zverejnenia prípravy v médiach, KTV a www.ganovce.sk.
Podnety a návrhy OcZ :
OcZ súhlasilo s predloženým návrhom . OcZ navrhlo edičný náklad 2000 ks.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne schvaľuje :
 Začatie prác na vydaní I. Monografie o obci Gánovce, spracovateľ : autorský kolektív pod
vedením PhDr. Boženy Malovcovej.
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Edičný plán , rok vydania máj 2017 , náklad 2000 ks.
Cenu za autorský hárok 500 EUR, predbežné predpokladané náklady a autorské honoráre
11290,00 EUR a finančný náklad na vydavateľa a tlač cca 13000,00EUR.
Uchádzať sa o dotáciu na Ministerstve kultúry SR na rok 2016
Možnosť predkúpiť si monografiu a byť uvedený v nej ako sponzor
Osloviť sponzorov a ponúknuť im zverejnenie reklamy
Medializovať informáciu v regionálnych periodikách, Gánovskom spravodajcovi, KTV.

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0

Uznesenie prijaté.
 Bola navrhnutá prestávka 20.45 hod. do 20.50 hod.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0

Uznesenie prijaté.
K bodu 3)
Bol prerokovaný návrh na aktualizáciu Rokovacieho poriadku OcZ v Gánovciach z dôvodu
legislativnych zmien a doplnkov , zák. č. 369/1990 Zb.

Podnety a pripomienky poslancov:
Mgr. Suchanovská navrhla tieto zmeny v :
 §3:
- bod 4) v prvom odst. ....Rokovanie OZ sa zvoláva v súlade s plánom zasadnutí,
rokovanie môže byť zvolané aj mimo plánu zasadnutí v týchto prípadoch:
- bod 4, písm.c) mení sa z 20% na 30% opravnených voličov obce
- § 6 bod
 §4:
- v bode 3 sa za poslednu vetu doplňa veta: OZ rozhodne o tom, do ktorého bodu
bude návrh zaradený na prerokovanie.
 §10:
- bod 1) sa mení takto: Rokovací poriadok OZ, jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje Rokovací poriadok OcZ v Gánovciach vrátane týchto zmien.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
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K bodu 4)
Boli prerokované navrhnuté zmeny v Štatúte obce Gánovce .
Podnety a pripomienky poslancov :
Poslankyňa Mgr. Suchanovská navrhla, aby Štatút obce bol prijatý ako VZN.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje, aby Štatút obce bol prijatý ako VZN .
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš, Ján Šebest.
Zdržal sa :0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
K bodu 5/
V rámci došlej pošty boli prerokované :
1. Žiadosť občanov Lúčnej a Zimnej ulice o úpravu prístupovej cesty na ul. Lúčnej a ul.
Zimnej. Starostka obce poprosila občanov o strpenie a informovala ich o tom, že
v roku 2015 je plánovaná výstavba nového verejného osvetlenia aj na ul. Lúčnej
a Zimnej. Po jeho ukončení na VO obec má v pláne v tomto roku zrekonštruovať ulicu
Zimnú. Ulica Lúčna (pri p. Lisoňovi) sa upraví tak, aby bola prejazdná bez problémov
a nestála tam voda.
Podnety a pripomienky poslancov:
OcZ túto situáciu potvrdilo.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne berie požiadavku na úpravu ulice Lúčnej a Zimnej na vedomie a
Jednomyseľne schvaľuje úpravu Lúčnej ulice a rekonštrukciu ulice Zimnej.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa :0
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
2.Žiadosť OZ Machaon International o dotáciu vo výške 3000 € na sochárske sympózium
v mesiaci september 2015.
Podnety a pripomienky poslancov:
OcZ sa zhodlo na tom, že čiastka 3000,00€ je dosť vysoká, navrhli poskytnúť 1500,00 EUR.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje poskytnutie dotácie pre OZ Machaon International vo výške
1500,00€.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa :0
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
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3. Žiadosť Evanj. Cirkvi a.v. , farský úrad v Švábovciach na celoročné práce s deťmi vo
výške 1000,00€.
Podnety a pripomienky poslancov:
OcZ navrhlo, že by bolo vhodné aby sa do akcií s deťmi zapojilo čo najviac detí z našej
obce.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre Evanj. Cirkev a.v., farnosť Švábovce vo výške
1000,00EUR na celoročné práce s deťmi.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, MUDr. Ľubomír Červeň,
RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : Fedák
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
4. Občania ulice Filickej predniesli na OcZ svoju nespokojnosť so spolunažívaním
s rómskou komunitou v časti Filice. Ing. Nowáková, Danka Červinková a spol. predniesli
sťažnosť:
 Výrastkovia Rómov do 15 rokov sú vulgární, hluční, neprispôsobiví. Vysedávajú na
zábradlí mostíka cez cestu , nazerajú do dvorov, sliedia,
 Pred domami vysia na bráničkách, sedia na autách v tlupách 20-30 cigánov, vyvíjajú
psychický teror.
 Rómovia rodičia nevedia zvládnuť svoje deti.
 Mladé mamičky s kočíkmi sú s deťmi vonku po 21 hod.
Zástupcovia občanov prosia o rozvíjanie spolunažívania Rómov s majoritnou komunitou.
Navrhujú : zlikvidovať zábradlie na mostíku, aby na ňom nevysedávali. Robiť osvetu
v spolupráci s obcou.
Podnety a pripomienky poslancov:
Poslanec Fedák navrhol zaviesť kamerový systém na zistenie totožnosti aby sa dalo následne
vyvodiť dôsledky.
Starostka navrhla ako prioritu :
 Detské ihrisko
 vydať VZN na úpravu verejného poriadku v obci, aby bol možný následný postih
 Uzatvoriť s Mestskou políciou v Poprade dohodu o spolupráci
 Zaviesť kamerový systém
Rozhodnutie OcZ :
OcZ berie sťažnosť a požiadavky obyvateľov ulice Filickej na vedomie a schvaľuje
 Detské ihrisko
 vydať VZN na úpravu verejného poriadku v obci, aby bol možný následný postih
 Uzatvoriť s Mestskou políciou v Poprade dohodu o spolupráci
 Vstúpiť do rokovania so Slovanetom alebo LJ servisom o možnosti zaviesť kamerový
systém v tejto časti obce a postupne aj v iných častiach.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa :0
Proti : Šebest Ján
Uznesenie prijaté .
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K bodu 7/
Diskusia a rôzne.
Vystúpili poslanci:
1. RNDr. Piovarcsy a starostka podali informáciu o MAS PRAMENE, v ktorej členom
je aj obec obce Gánovce a OZ Neandertál.
Územie podporované v rámci osi LEADER musí:
 spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
 z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá aj
Poprad)
 súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci
územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne
zvolenej témy
 územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu
rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami
a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
 predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná
skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
 má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.
Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje
zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke
subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby
zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50%
partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov
verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať
ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).
Úlohou miestnej akčnej skupiny je:
 koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je
podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú
v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené
aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo
vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok
vidieckeho obyvateľstva.
 vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu,
ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria
súčasť stratégie.
 implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja
územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia
podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi
výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii.
Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými
prijímateľmi úspešných projektov.
 aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
 riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
 finančné riadenie.
Cez MAS má obec možnosť získať v rámci projektu finančné prostriedky z EÚ.
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2.Uskutočnilo sa stretnutie so starostom obce Hozelec so zámerom na upratanie skládky
pri Pionierskom tábore a gejzíri. Použijú sa na to MOS a vyžinače, Hozelec pristaví
VOK. Starosta Hozelca má zámer vybudovať okolo gejzíra nejakú oddychovú zónu pre
návštevníkov.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne berie podané informáciu na vedemie.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
3.Fedák informoval, že sa pomaly končí výberové konanie na VO
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne berie podané informáciu na vedemie.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Ján Kic,Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
4. Starostka informovala OcZ o tom, že sa uskutočnilo výberové konanie na TSP
financované z ESF na 6 mesiacov. Bolo neúspešné, nebol vybraný žiaden uchádzač.
Boli podané 2 žiadosti, jedna po termíne . Do výberového konania postúpil jeden
uchádzač ale bol neúspešný. Bude sa konať opakované výberové konanie 19.5.2015.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne berie podané informáciu na vedemie.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, RNDr. Karol Piovarcsy, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
K bodu8)
Členka návrhovej komisie prečítala znenie uznesenia č. 5/2015.
K bodu 9)
Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zasadaní . Ďalšie zasadanie OcZ bude 22.5.2015.
Zapísala: Mgr. Suchanovská A.,
Ing. Alžbeta Čekovská
Zápisnicu overili:
Miroslav Bobovský
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