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Zápisnica č. 1/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 24. apríla 2020
Prítomní:
-

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

-

ďalší prítomný: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka

ROKOVANIE :
1/
K bodu 1 :
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Michal Materný. Privítal
prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Okrem iného
v úvode skonštatoval, že rokovanie v súvislosti s aktuálnou situáciou a opatreniami prebieha
prostredníctvom videokonferencie.
2/
K bodu 2 :
Starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný určil:
- seba za zapisovateľa;
- JUDr. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka za overovateľov zápisnice.
Menovaní funkciu prijali.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
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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 zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3)Schválenie programu rokovania.
4)Kontrola plnenia uznesení.
5)Zmena rozpočtu.
6)Správa z kontroly –účtovné doklady september 2019.
7)Správa z kontroly –zmluvy uzatvorené vroku 2019.
8)Správa z kontroly –plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Gánovciach v roku 2019.
9)Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
10)Správa z kontroly –financovanie originálnych kompetencií v školstve.
11)Žiadosť o posúdenie zámeru odkúpenia pozemku v k. ú. Filice.
12)Schválenie VZN č. 1/2020.
13)Schválenie VZN č. 2/2020.
14)Zrušenie uznesení č. 65/7/2019 a č. 7/1/2020, prijatie uznesenia o schválení Zmluvy o
postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch
vo vlastníctve obce Gánovce - vodovod.
15)Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce – energetická stavba.
16)Vyhlásenie miestneho referenda o zaradení KC9 –Údolie Gánovského potoka do Zmeny
územného plánu č. 6.
17)Návrh na Zmenu územného plánu č. 6.
18)Interpelácie poslancov.
19)Rôzne.
20)Záver.
Hlasovali :
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Uznesenie prijaté.
Pri hlasovaní o upravenom programe nebola splnená zákonom stanovená podmienka – súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce a preto
poslanci obecného zastupiteľstva rokovali podľa schváleného zverejneného programu.
4/
K bodu 4 :
Starosta obce vykonal a predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ zo
dňa 09. 02. 2020. Skonštatoval, že uznesenia z predchádzaujúceho zasadnutia OcZ boli
splnené. Uznesenie 69/7/2019 zo dňa 14. 12. 2019 o poskytnutí dotácie Mestu Prešov poskytnutie dotácie vo výške 400 € pre mesto Prešov po udalosti výbuchu plynu v bytovom
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dome - starosta uviedol, že mestu Prešov boli zaslané podklady pre podanie dotácie podľa
VZN obce Gánovce a očakáva tak v najbližších dňoch vyplnenú žiadosť o dotáciu.
Rozhodnutie OcZ:
Poslanci OcZ vzali na vedomie správu starostu obce, ktorý vykonal kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OcZ a rovnako i jeho konštatovanie, že uznesenia sú splnené.
Hlasovali:
Vzal na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
5/
K bodu 5 :
Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 1/2020 týkajúce sa volieb –
rovnaká výška príjmov aj výdavkov vo výške 1 031 €, a rozpočtové opatrenie č. 2/2020 –
príjem z úveru vo výške 7 490 € a rovnaká výška výdavkov – vo veci prebiehajúcej
rekonštrukcie MŠ.
Pripomienky OcZ:
Starosta na otázku poslanca Ing. Jendrušáka uviedol, že RO č. 2/2020 sa vykonáva kvôli
čerpaniu prostriedkov v tomto rozpočtovom období roku 2020.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach:
a) berie na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – zvýšenie príjmov aj výdavkov vo výške 1 031 € voľby do NR SR,
b) schvaľuje:
• rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – zvýšenie finančných operácií vo výške 7 490 €
(príjem úver) a zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 7 490 € (rekonštrukcia MŠ)
Hlasovali :
a) Vzal na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
6/
K bodu 6:
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Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke vo veci prednesenia správy z vykonanej
kontroly – účtovných dokladov obce Gánovce za mesiac september 2019. V rámci nej
odporúčila predovšetkým postupne v rámi finančných možností uhrádzať záväzky po lehote
splatnosti.
Starosta k správe uviedol, že príjma navrhované opatrenia a od začiatku roku 2020 sa obci
podarilo uhradiť mnoho finančných záväzkov z minulosti, predovšetkým zberovej
spoločnosti.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky z kontroly účtovných dokladov za mesiac september 2019.
Hlasovali:
Vzal na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
7/
K bodu 7:
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke vo veci prednesenia správy z vykonanej
kontroly – uzatvorených zmlúv v roku 2019. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že kontrolou
neboli zistené vážnejšie nedostatky, odporučila pri uzatváraní zmlúv žiadať od druhej
zmluvnej strany správne uvedenie platnosti a účinnosti zmluvy.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach:
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – uzatvorených zmlúv v roku 2019.
Hlasovali :
Vzal na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
8/
K bodu 8:
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke vo veci prednesenia správy z vykonanej
kontroly – plnenia uznesení OcZ v Gánovciach za rok 2019. Hlavná kontrolórka
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skonštatovala, že túto kontrolu vykonáva vždy po skončení kalendárneho roka. Ocenila
prehľadný spôsob prijímania uznesení, odporučila zverejňovať na webovom sídle obce
podpísané uznesenia, takisto aby boli zverejňované na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli,
a aby sa uvádzal presný názov žiadateľa, ktorému je dotácia schvaľovaná.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky z kontroly zmlúv uzatvorených v roku 2019.
Hlasovali :
Vzal na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
9/
K bodu 9:
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke vo veci prednesenia správy hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2019. Konštatovala a priblížila praktický výkon
svojej funkcie v obci Gánovce počas minulého roka.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2019.
Hlasovali :
Vzal na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
10/
K bodu 10:
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke vo veci prednesenia správy z vykonanej
kontroly – financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Gánovce v roku
2019, 2020. V správe uviedla, že príjmy MŠ boli počas minulého roka vo výške 62 042,12 €,
výdavky vo výške 76 784,84 €. Skonštatovala, že menejpočetné MŠ vo veľkej väčšine
dofinacovávajú z vlastných prostriedkov, hoci sa jedná o originálne kompetencie. Rozdiel
financovala obec z prostriedkov určených na záujmovú činnosť detí. Odporučila tieto
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prostriedky využívať i na aktivity organizované obcou smerom k deťom vo veku od 5 do 15
rokov.
Pripomienky OcZ:
Poslanec Tomáš Kormaník uviedol, že napriek zákonnej lehote vyplácania príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ je to nevhodné, nakoľko výplaty dostávajú rodičia v neskoršom dátume. Hlavná
kontrolórka uviedla, že rozumie tomuto problému, no napriek tomu je potrebné mať VZN
v súlade so zákonom.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - financovania originálnych kompetencií na
úseku školstva v obci Gánovce v roku 2019, 2020.
Hlasovali:
Vzal na vedomie: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
11/
K bodu 11:
Starosta obce priblížil zámer na posúdenie odkúpenia pozemku obce rod. Návojskou,
odčlenením z parcely KNC 338/1 k. ú. Filice.
Pripomienky OcZ:
Poslanec JUDr. Šimoňák uviedol, že na základe záverov z pracovnej schôdzky poslancov
v zásade nikto nie je proti, ale navrhujú riešenie na základe iného zmluvného vzrahu.
Poslanec Tomáš Kormaník uviedol, že aj iní občania na ul. Popradskej si podobný priestor
upravili. Nato p. Šimoňák uviedol i v mene poslancov, že s majiteľmi treba skonzultovať, aký
je ich presný zámer, nakoľko odpredajom pozemku by obec stratila akýkoľvek dosah nad
daným priestorom. Ako schodnejšie riešenie poslanci vidia nájomnú zmluvu resp. zmluvu
o zriadení vecného bremena, a to kvôli poznaniu, kadiaľ idú siete.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach odročuje:
zámer o posúdenie na odkúpenie pozemku a navrhuje komunikovať so žiadateľmi ohľadom
iného riešenia parkovania vozidiel na uvedenom mieste a to na základe nájomnej zmluvy
alebo zmluvy o zriadení vecného bremena.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Uznesenie prijaté.
12/
K bodu 12:
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Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na záujmovú činnosť
detí, prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce.
Skonštatoval, že návrh bol riadne vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach sa uznieslo:
na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení výšky dotácie na záujmovú
činnosť detí, prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce
Gánovce. Pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
záujmovú činnosť detí, prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území
obce Gánovce bola splnená zákonom stanovená podmienka – minimálne 3/5 prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce hlasovali za prijatie VZN č. 1/2020.
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nariadenie prijaté.
13/
K bodu 13:
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej
školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce. Starosta obce navrhol
poupraviť názov, z „učení“ na „určení“.
Pripomienky OcZ:
Poslanec Dr. Bednár navrhol, aby bolo možné vykonať platbu nielen v hotovosti, ale
i bankovým prevodom. Prebehlo hlasovanie o upravenom návrhu – všetci prítomní poslanci
súhlasili. Poslanec Ing. Jendrušák sa opýtal na výšku príspevkov v minulosti – starosta
skonštatoval, že príspevok na stravu sa navýšil podľa zaradenia do príslušného platobného
pásma, príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa nemenil.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach sa uznieslo:
na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť
materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce. Pri prijatí
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej
školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce bola splnená zákonom
stanovená podmienka – minimálne 3/5 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce
Gánovce hlasovali za prijatie VZN č. 2/2020.
Hlasovali:
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Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nariadenie prijaté.
14/
K bodu 14:
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v predchádzajúcich uzneseniach č. 65/7/2019 a č.
7/1/2020 bol chybne uvedený postupník, na ktorého mali byť postúpené práva a povinnosti –
nakoľko p. Ing. Slodičák figiruje v dvoch firmách a do spomínaných uznesení sa uviedla
nesprávna z nich. Po správnosti to má byť firma STAV-ING Poprad, s.r.o., IČO: 46 731 261.
Pripomienky OcZ:
bez pripomienok.
Rozhodnutie OcZ:
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach
a) ruší:
• uznesenie č. 65/7/2019 zo dňa 14. 12. 2020, a uznesenie č. 7/1/2020 zo dňa 09. 02.
2020,
b) schvaľuje:
1) postúpenie práv a povinností stavebníka z rozhodnutia Okresného úradu Poprad, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, č. j.: OU-PPOSZP-2017/015362-003-HJ zo dňa 26. 10. 2017, právoplatné dňa 26.10.2017 a rozhodnutia č.
j.: OU-PP-OSZP-2019/018139-003-LS zo dňa 22. 10. 2019, právoplatné dňa 25. 10. 2019 v
rozsahu: stavebný objekt SO 014.1 - Rozšírenie verejného vodovodu v rámci stavby IBV
Gánovce, 10 rodinných domov na spoločnosť STAV-ING Poprad, s.r.o., so sídlom Alžbetina
23, 058 01 Poprad, IČO: 46 731 261 na parcelách obce Gánovce, konkrétne KNC 1491
o rozlohe 252 m2, KNC 1492 o rozlohe 129 m2, KNC 1493 o rozlohe 1538 m2, spolu 1919 m2
bezodplatne po dobu realizácie diela s následným odovzdaním do majetku obce,
2) zriadenie vecného bremena po dobu realizácie diela na parcelách obce Gánovce, konkrétne
KNC 1491 o rozlohe 252 m2, KNC 1492 o rozlohe 129 m2, KNC 1493 o rozlohe 1538 m2,
spolu 1919 m2, potrebných na uloženie vodovodu (SO 014.1 - Rozšírenie verejného vodovodu
v rámci stavby IBV Gánovce, 10 rodinných domov) v prospech spoločnosti STAV-ING
Poprad, s.r.o., so sídlom Alžbetina 23, 058 01 Poprad, IČO: 46 731 261 v rozsahu: uloženie
predmetného vodovodu, vstup na pozemok za účelom realizácie jeho realizácie, údržby a
opráv a za odplatu, ktorá bude určená na podklade znaleckého posudku na určenie hodnoty
vecného bremena, ktorý vypracuje firma STAV-ING Poprad, s.r.o. v rozsahu, ktorý bude
upresnený geometrickým plánom na porealizačné zameranie predmetnej stavby.
Hlasovali
a) Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Za: 8

9

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
15/
K bodu 15:
Starosta obce v nadväznosti na predošlý bod uviedol, že ide o postúpenie práv a povinností
v rámci rovnakej záležitosti, vo veci energetickej stavby.
Pripomienky OcZ:
P. poslancovi Kormaníkovi, na otázku figurovania obce Hranovnica v rozhodnutí bolo
zodpovedané, že Stavebný úrad obce Hranovnica je určeným stavebným úradom obce
Gánovce.
Rozhodnutie OcZ:
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach schvaľuje:
a) postúpenie práv a povinností stavebníka z rozhodnutia obce Hranovnica č.j.: 302/2018 zo
dňa 10.05.2018, právoplatné dňa 29.05.2018 v rozsahu: stavebný objekt SO 16 Výstavba
novej skrine SR4/1, SO 17 Rozšírenie NN siete, SO 18 Verejné osvetlenie v rámci stavby
IBV Gánovce, 10 rodinných domov, na pozemkoch parc. KN-C č. 1491, 1492, 1493 v k. ú.
Gánovce vo vlastníctve obce Gánovce, na spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361.
b) zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. KN-C č. 1491, 1492, 1493 v k. ú. Gánovce
vo vlastníctve obce Gánovce, ktoré sú potrebné na uloženie NN rozvodov a ich príslušenstva
(stavebné objekty SO 16 Výstavba novej skrine SR4/1, SO 17 Rozšírenie NN siete, SO 18
Verejné osvetlenie v rámci stavby IBV Gánovce, 10 rodinných domov) v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:
36 599 361. Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemkov strpieť uloženie
NN sietí a ich príslušenstva, v práve vstupu na pozemky za účelom ich realizácie, údržby
a opráv. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne, v rozsahu podľa geometrického plánu na
porealizačné zameranie stavby.
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
16/
K bodu 16:
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Pripomienky OcZ:
Poslanec Dr. Bednár navrhol, aby sa o bodoch 16 a 17 nerokovalo, aj kvôli pokročilému času.
Poslanec JUDr. Šimoňák navrhol poslancovi Dr. Bednárovi, aby predložil poslancom
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procedurálny návrh na odročenie týchto bodov na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ten tak navrhol. Ing. Dratva poukázal na to, že aj na pracovnej schôdzke prizvukoval, aby sa
rokovanie o územnom pláne už neodkladalo, nakoľko aj bývalá starostka obce záujemcom
o zmenu územného plánu tvrdila, že začnú spomínané návrhy na zmeny riešiť. Poslanec
JUDr. Šimoňák navrhol, aby sa tieto dva body odročili na najbližšie zasadnutie OcZ s tým, že
OcZ požiada starostu o zvolanie rokovania OcZ za účelom rokovania o týchto dvoch bodoch.
Poslanec Kormaník poukázal na to, že podľa súčasných hygienických opatrení v SR je stále
možné rokovať aj vo fyzickej prítomnosti. Poslanec Slavkovský sa vyjadril, aby sa rokovalo
v sále OcÚ. Poslanci sa dohodli na hlasovaní o odročení oboch bodov, starosta s p. hlavnou
kontrolórkou uviedli, že správnejšie by bolo rokovať o každom bode samostatne, p. poslanec
Bednár uviedol, že také hlasovanie už prebehlo na začiatku pri hlasovaní o programe, a hrozí,
že 15 dní sa zíde OcZ kvôli hlasovaniu o referende, a o zmenách by sa rokovalo teraz.
Poslanec Slavkovský a poslankyňa JUDr. Gutt vyjadrili svoj názor, že sú rovnako za
odročenie, poslanec Ing. Dominik uviedol, že môže o týchto bodoch rokovať teraz, či neskôr.
Rozhodnutie OcZ:
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach odročuje:
body 16) a 17) dnešného rokovania obecného zastupiteľstva na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva s tým, že žiada starostu obce zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
v lehote do 15 dní od dnešného zasadnutia s tým, aby sa zasadnutie konalo na Obecnom úrade
Gánovce za osobnej účasti poslancov obecného zastupiteľstva bez pripustenia osobnej účasti
verejnosti v zmysle platného usmernenia hlavného hygienika SR. V prípade zmeny
epidemiologickej situácie a nemožnosti vykonať nasledovné zasadnutie obecného
zastupiteľstva za osobnej účasti poslancov sa toto uskutoční v stanovenej lehote formou
videokonferencie.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Uznesenie prijaté.
18/
K bodu 18:
V rámci interpelácií poukázal poslanec T. Kormaník na parkovanie na chodníku na križovatke
ul. Novej a ul. Veternej, poukázal na potrebu vyriešenia tohto problému. Rovnako poukázal
na nízku efektivitu pracovníkov, ktorí si odrábajú dávky hmotnej núdze. Poslanec JUDr.
Šimoňák navrhol rajonizáciu, čo starosta potvrdil. Starosta obce rovnako poukázal na fakt, že
dosiaľ pre epidemiologické opatrenia dosiaľ títo pracovníci nevykonávali na základe
usmernenia sprostredkovaného ÚPSVaR-om, ale v týždni v čase rokovania OcZ už začali
pracovať – je preto pochopiteľné, že sa oddialila údržba verejných priestranstiev (zametanie
kamienkov a pod.). Títo pracovníci aspoň vykonávali hliadky na ul. Filickej. Starosta
poukázal aj nato, že na mzdu koordinátora by obec dostávala iba zlomok prostriedkov,
i efektivita v minulosti nebola adekvátna.
Poslanec Kormaník poukázal na porušovanie zákazu vjazdu autobusov v danej lokalite.
Poslanec Ing. Dratva poukázal na potrebu preverenia prevádzkovania autoservisu v tejto časti
obce, či to je v súlade s územným plánom. Poslanec Kormaník poukázal i nato, že
servisované autá blokujú plynulosť cestnej premávky.
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19/
K bodu 19:
Starosta v rámci bodu rôzne poukázal na žiadosť nájomcov priestorov OcÚ – rod.
Palubjakovej – o odpustenie nájmu v čase od 14. 03. 2020 do odvolania zákazu Vládou SR.
Starosta upresnil, že takéto prevádzky boli uzatvorené až od 16. 03. 2020.
Pripomienky OcZ:
Poslanec Ing. Dominik sa spýtal, či od nich bude tento „chýbajúci“ nájom požadovaný
v budúcnosti – starosta to neodporučil, nakoľko v tomto čase nemajú z prevádzkovania
pohostinskej činnosti zisk. Poslanec JUDr. Šimoňák sa spýtal, či bude nájom odpustený
„pomerne“, teda od polovice mesiaca – starosta to potvrdil formuláciou „alikvótne“. Poslanec
Ing. Dratva poukázal na to, že po skončení opatrení bude vhodné riešiť v daných priestoroch
otázku zlepšenia stavu vykurovania – starosta obce uviedol, že o minulej komunikácii medzi
nájomcami a predošlým vedením obce vie a súhlasil, že je otvorený ju v danej záležitosti
obnoviť.
Rozhodnutie OcZ:
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach schvaľuje:
odpustenie platenia nájmu spoločnosti Eduard Palubjak a Renáta Palubjaková (IČO
41301129) v čase od 16. 03. 2020 až do odvolania zákazu otvorenia prevádzok Vládou SR.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie prijaté.
K bodu 20:
V závere zasadnutia OcZ starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke a poslancom OcZ za
aktívnu účasť na rokovaní OcZ.
Zapísal:
Mgr. Michal Materný - starosta
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák,
Ing. Stanislav Jendrušák.

