Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 11. septembra 2019
Prítomní:
-

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

-

ďalší prítomní: Danuša Beláková - hlavná kontrolórka
Mgr. Alžbeta Friesová - ekonómka obce Gánovce
verejnosť

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:
- Oľgu Semkovú – zamestnankyňu OcÚ za zapisovateľku;
- JUDr. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka za overovateľov zápisnice.
Menovaní funkciu prijali.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

3/
K bodu 3 :
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) Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2019.
6) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 8/2019.
7) Schválenie predloženia ŽoNFP pre projekt: „Dostavba a rekonštrukcia ulice Kožuchovskej
v obci Gánovce" v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
8) Interpelácie poslancov.
9) Rôzne.
10) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach schvaľuje program zasadnutia tak ako bol zverejnený.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
4/
K bodu 4 :
Starosta obce vykonal a predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo
dňa 17. 06. 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: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

5/
K bodu 5 :

Starosta obce predniesol plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019.
Pripomienky OcZ:
Dr. Bednár mal otázku na nízky výber daní a poplatkov, Mgr. Friesová odpovedala, že
rozhodnutia (výzvy) na ich zaplatenie sú priebežne spracovávané a momentálne plnené na cca
50% .
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
6/
K bodu 6 :
Starosta predniesol návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 8/2019.
- finančné prostriedky sa presunú z plánovaných výdavkov Archeogeoparku Neandertal vo
výške 8 900 € , a budú použité na práce na streche MŠ – 7 000 € a kamerový systém v obci 1 900 €
- kamerový systém bude pozostávať z 3 kamier, budú umiestnené na 2 kostoloch a MŠ,
realizácia do konca roka
- boli oslovené 3 firmy, ponuku dala len firma Aminet, ktorá to aj bude realizovať. Predložila
ponuku na 6 900 € / 1 900 € z vlastných zdrojov + 5 000 € dotácia
Pripomienky OcZ:
- otázka zo strany poslancov ohľadom zmeny miesta osadenia kamier. Starosta odpovedal, že
by bolo nutné podať novú žiadosť na zmenu projektu, ktorá by sa nestihla do časového limitu
Rozhodnutie OcZ:
OcZ s ch v a ľ u j e:
prijatie rozpočtového opatrenia č. 8/2019 – presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových
výdavkov pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky – poníženie rozpočtu - nové stavby
Archeogeopark Neandertal – vo výške
8 900,00 EUR a navýšenie rozpočtových
prostriedkov - kapitálové výdavky – Zavedenie kamier (vlastné zdroje) vo výške 1 900,00
EUR a navýšenie rozpočtových prostriedkov – Rekonštrukcia MŠ (vlastné zdroje) 7 000,00
EUR.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

7/
K bodu 7 :
Schválenie predloženia ŽoNFP pre projekt: „Dostavba a rekonštrukcia ulice Kožuchovskej v
obci Gánovce" v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Starosta uviedol, že v rámci výzvy
je možné čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu infraštruktúry v častiach obce
s rómskou komunitou – v okrajových častiach zastavaného územia. Na spracovanie žiadosti o
NFP bola oslovená firma INTERPROFIS, s.r.o. z Prešova. Celkové oprávnené náklady činia
133 100 € s DPH, s minimálnou spoluúčasťou 5 % (cca 6 655 €). K žiadosti o NFP je
potrebný aj súhlas so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Pripomienky OcZ:
- Ing. Dratva – v rámci výzvy sa bude predkladať vypracovaný projekt v 1. kole do 16. 09.
2019, ktorý už je hotový a potrebné je ešte dorobiť inžiniering a stav. povolenie. 2. kolo sa
uzatvára 11. 11. 2019.
- vysvetlenie neoprávnených výdavkov – také, ktoré sa nedajú predvídať v projekte pri
komplikovaných stavbách
- rekonštrukcia a rozšírenie cesty s ťažkým prístupom, týka sa cca 85 obyvateľov, poslanci
rozoberali podrobnosti realizácie
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach:
- súhlasí s predložením ŽoNFP pre projekt "Dostavba a rekonštrukcia ulice Kožuchovskej v
obci Gánovce" v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1 , pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programov rozvoja obce a platným územným plánom obce,
- súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
8/
K bodu 8 :
Poslanci nepredložili žiadnu interpeláciu.
9/
K bodu 9 :
- JUDr. Šimoňák poukázal na spomaľovač na Jesennej ulici, navrhol ho odstrániť, lebo
nespĺňa svoj účel, a keď prší, robí problémy, zadržiava vodu a blato na ceste. Riešením by
mohlo byť zrkadlo alebo značka STOP.

- navrhol zníženie rýchlosti na ul. Gánovskej / možnosti – spomaľovače, zrkadlo, značka
STOP /
- starosta navrhol urobiť zárezy do asfaltu a žľaby, aby odtekala voda už na ul. Gánovskej
v jej horných častiach, zmeniť dopravné značenie, aby z ul. Gánovskej na ul. Hlavnú bola
hlavná cesta a dať do rozpočtu na budúci rok retardéry na ul. Gánovskej, pri Neandertálcovi
- Ing. Dratva navrhol osadiť 2 zrkadlá / zákruta pri obecnom úrade a roh na začiatku
Gánovskej ul. Skonštatoval, že všetky cesty v obci treba robiť.
- Ing. Dominik navrhol urobiť zatiaľ aspoň vysprávky
- Ing. Jendrušák – do budúcna treba naplánovať aj čiastkové opravy, ktoré sa budú robiť a
aké budú potrebné finančné prostriedky
- Ing. Dratva / stavebná komisia : Strecha MŠ pri rekonštrukcii nebola zahrnutá do rozpočtu.
V projektovej dokumentácii je uvedené, že musí byť daný posudok krajského statika, ako
nakladať so strechou, koľko ešte vydrží, či je potrebné plánovať do budúcna a vyčleniť
prostriedky do kapitálových výdavkov na ďalšie roky.
- starosta bude komunikovať so statikom
V rámci bodu „Rôzne“ vystúpil p. Marek Mlynarič so zámerom získania predbežného súhlasu
na projekt výstavby IBV nad ul. Veterná, kde plánujú postaviť 23 domov v časovom
horizonte 5 - 10 rokov. Územie je dané v ÚPN-O Gánovce na výstavbu už od roku 2008.
Taktiež vystúpil p. Toroňa s požiadavkou čiastkovej zmeny územného plánu , ktorá sa týka
občianskej vybavenosti IBV pri meteorologickom ústave v lokalite za krížom pri SHMÚ.
Parcelám by sa zmenil tvar, avšak plocha určená na občiansku vybavenosť by bola zväčšená.
Pripomienky OcZ:
V dlhšej rozprave poslanci OcZ požadovali zabezpečenie podkladov ako hydrogeologický
posudok a pod., nakoľko už v súčasnosti v danej lokalite vyviera voda v studniach tamojších
obyvateľov, čo môže výrazne skomplikovať životnú úroveň v danej lokalite.
Ďalej poslanci OcZ požiadali p. Mlynariča, aby zaslal bližšie podklady ako bude
prejednávaná lokalita riešená. Majú pozostávať z textovej a výkresovej časti, aj s bližším
popisom ako budú riešené jednotlivé siete.
Poslanci predbežne súhlasili so zmenou tvaru občianskej vybavenosti v území, ktoré bolo
riešené v rámci zmeny územného plánu č. 5. Odporučili p. Toroňovi predložiť podklady na
schválenie na OcZ.
10/
K bodu 10:
Na záver starosta obce poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke a verejnosti za účasť na
zasadnutí OcZ.

Zapísal/-a:
Oľga Semková - zapisovateľka
Mgr. Michal Materný - starosta
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák,
Ing. Stanislav Jendrušák.

