Zápisnica č. 2/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 4. júna 2021
Prítomní:
- starosta:
- poslanci:

Mgr. Michal Materný
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Tomáš Kormaník
Ing. Stanislav Dratva
Dr. Bednár Jozef - od bodu 5
Jozef Slavkovský - od bodu 7

- neprítomný:

Jozef Laššák

- ďalší prítomní:

Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
Oľga Semková – sekretariát
Mgr. Alžbeta Friesová – ekonómka

ROKOVANIE:
1/ K bodu 1:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Michal Materný. Privítal prítomných a
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2/ K bodu 2:
Starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný určil:
- Oľgu Semkovú, zamestnankyňu OcÚ za zapisovateľku;
- JUDr. Janu Gutt a Ing. Jána Dominika za overovateľov zápisnice.
Menovaní funkciu prijali.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie určenie zamestnankyne obecného úradu Oľgy Semkovej za zapisovateľku
a poslancov obecného zastupiteľstva JUDr. Jany Gutt a Ing. Jána Dominika za overovateľov zápisnice.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3
Uznesenie prijaté.
3/ K bodu 3:
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce s programom rokovania obecného
zastupiteľstva tak ako bol zverejnený:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.

5) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020, schválenie
záverečného účtu obce za rok 2020.
6) Plnenie rozpočtu obce Gánovce k 31. 12. 2020.
7) Zmena rozpočtu.
8) Zámenná zmluva – ul. Slnečná.
9) Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu.
10) Schválenie prijatia úveru.
11) Majetkové vysporiadanie parciel č. KN-C 62/2 a KN-C 56/4 v k. ú. Filice.
12) Interpelácie poslancov.
13) Rôzne.
14) Záver.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3
Starosta obce navrhol zmenu programu – vylúčenie bodu 11) z programu rokovania obecného
zastupiteľstva, z dôvodu, že pôvodne sa v rámci tohto bodu malo prijať uznesenie o tom, že obec podá
návrh na vklad pri majetkovom vysporiadaní spomenutých pozemkov, avšak po informovaní sa na
katastrálnom úrade starosta uviedol, že sa toto vysporiadanie bude viesť ako záznamové konanie, ktoré
nepodlieha správnym poplatkom. Preto pokladá prerokovanie tohto bodu za bezpredmetné.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3
Následne dal starosta obce hlasovať o upravenom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020, schválenie
záverečného účtu obce za rok 2020.
6) Plnenie rozpočtu obce Gánovce k 31. 12. 2020.
7) Zmena rozpočtu.
8) Zámenná zmluva – ul. Slnečná.
9) Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu.
10) Schválenie prijatia úveru.
11) Interpelácie poslancov.
12) Rôzne.
13) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje upravený program rokovania OcZ.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomní: 3
Za pozmeňovací návrh programu rokovania OcZ hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Uznesenie prijaté.
4/ K bodu 4:
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z posledného rokovania OcZ zo dňa 17. 03. 2021. Skonštatoval,
že uznesenia boli splnené.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OcZ zo dňa 17. 03. 2021 a
konštatovanie starostu, že uznesenia boli splnené.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3
Uznesenie prijaté.
5/ K bodu 5:
Starosta obce udelil slovo hl. kontrolórke obce vo veci jej odborného stanoviska k záverečnému účtu
obce za rok 2020.
Hl. kontrolórka obce skonštatovala, že pri spracovaní záverečného účtu boli naplnené všetky procesné,
termínové, vecné a informačné povinnosti, aj po metodickej a štrukturálnej stránke boli všetky
náležitosti v súlade so zákonom. Obec spĺňa všetky ukazovatele a limity pre poskytnutie dotácie a úveru.
Odporučila účet schváliť bez výhrad a prebytok z hospodárenia previesť do rezervného fondu.
Rozhodnutie OcZ:
a) OcZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok
2020.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
b) OcZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
c) OcZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
23 576,36 EUR.
Hlasovali:
Za: 7

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Uznesenie prijaté.
6/ K bodu 6:
Starosta obce udelil slovo ekonómke obce Mgr. Friesovej, ktorá uviedla, že všetky položky sú
podrobnejšie rozpísané v záverečnom účte a vyzvala poslancov, aby sa pýtali na nejasnosti.
Pripomienky OcZ:
Ing. Jendrušák sa pýtal na uhrádzanie výdavkov za odpad, nakoľko suma zaplatených faktúr bola za rok
2020 výrazne vyššia, než rozpočtované prostriedky na ich úhradu. Starosta odpovedal, že to bolo
z dôvodu splácania podlžností voči firme Brantner, kedy sa splácali aj dve faktúry mesačne, v súčasnosti
však nemáme žiadne nezaplatené faktúry a záväzky voči firme Brantner, faktúry sa platia priebežne
v lehote splatnosti.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie predložené plnenie rozpočtu obce Gánovce k 31. 12. 2020.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Uznesenie prijaté.
7/ K bodu 7:
Starosta predložil jednotlivé návrhy na rozpočtové opatrenia (RO). Požiadal ekonómku obce, aby
vysvetlila jednotlivé účtovné položky.
Pri RO č. 2/2021 ide o príjmy, ktoré vytvoria prostriedky z rezervného fondu a použijú sa na MK ul.
Slnečná v plnej výške.
Starosta poukázal, že sú to prostriedky z minulého roka, ktoré sa plánovali, ale nepodarilo sa ich
vyčerpať.
Pri RO č. 3/2021 sa jedná o poníženie rozpočtových prostriedkov a navýšenie výdavkov na uvedených
položkách.
Pri RO č. 4/2021 sa predkladajú účelové prostriedky, ktoré obec dostala formou dotácie na MŠ a formou
darov na kúpu defibrilátora.
Starosta uviedol, že defibrilátor je namontovaný pri vchode OcÚ. Montáž sponzorsky realizovala firma,
ktorá v obci spravuje verejné osvetlenie.
a) RO č. 2/2021 - Povolené prekročenie príjem finančných operácií vo výške 23 576,00 EUR.
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
b) Použitie prostriedkov z RF do rozpočtu obce vo výške 23 576,00 EUR na výstavbu MK Slnečná ul.

Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
c) RO č. 3/2021 – Poníženie rozpočtových prostriedkov - bežných a kapitálových výdavkov vo výške
spolu 38 247,00 EUR a to:
z položky 06.4.0. 630 služby verejné svetlo vo výške 597,00 EUR – bežné výdavky,
z položky 09.1.1.1 611 mzdy MŠ vo výške 2 300,00 EUR (čerpanie PN) – bežné výdavky,
z položky 09.1.1.1 620 odvody MŠ vo výške 800,00 EUR (čerpanie PN) – bežné výdavky,
z položky 09.1.1.1 717 rekonštrukcia MŠ vo výške 34 550,00 EUR (strecha MŠ) – kapitálové výdavky.
Navýšené rozpočtových prostriedkov - bežných a kapitálových výdavkov vo výške spolu 38 247 EUR
a to:
na položku 10.2.0.3 630 služby staroba vo výške 5 700,00 EUR – bežné výdavky,
na položku 04.5.1 630 služby cesty vo výške 12 000,00 EUR – bežné výdavky,
na položku 03.1.0 717 rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice vo výške 3 970,00 EUR –
kapitálové výdavky,
na položku 04.4.3 717 komunitné centrum (práce naviac) vo výške 16 577,00 EUR – kapitálové
výdavky.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Neprítomný: 1
d) RO č. 4/2021 - Povolené prekročenie a viazanie kapitálových príjmov:
– navýšenie položky 320 dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva SR – projekt: „Zvýšenie kapacít
MŠ Gánovce“ - vo výške 9 659,71 EUR,
– navýšenie položky 311 dary od fyzických osôb a občianskeho združenia a na nákup defibrilátora AED
vo výške 1 800,00 EUR.
Povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov:
– navýšenie položky 09.1.1 710 „Zvýšenie kapacít MŠ Gánovce“ vo výške 9 659,71 EUR,
– navýšenie položky 01.1.1.1 710 nákup defibrilátora AED vo výške 1 800,00 EUR.
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
Rozhodnutie OcZ:
podľa jednotlivých častí v rámci bodu rokovania (viď uznesenia).
Uznesenie prijaté.
8/ K bodu 8:
Starosta poukázal na nadväznosť tohto bodu k predchádzajúcemu rokovaniu OcZ – zámeru prevodu
nehnuteľného majetku obce. Predložil návrh na schválenie samotného prevodu v súlade s podmienkami
navrhovanej zámennej zmluvy.

Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje prevod nehnuteľného majetku obce Gánovce formou zámennej zmluvy z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
(ďalej viď. uznesenie).
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie prijaté.
9/ K bodu 9:
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že sa jedná o odovzdanie majetku obce za účelom prevádzkovania
verejného vodovodu odborne spôsobilou osobou – Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou, a.s. Ďalej uviedol, že sa jedná o tri vetvy verejného vodovodu – ul. Slnečná, ul. Jesenná
a projekt 10 rodinných domov pri futbalovom ihrisku. Jedná sa o odplatný prevod majetku, suma ešte
nie je známa.
Pripomienky OcZ:
Ing. Dratva sa opýtal na kanalizáciu na ul. Slnečná a projekt 10 RD.
Starosta - na kanalizáciu máme prevádzkovateľa, teraz sa dáva žiadosť na ul. Jesennú a Športovú, riešia
sa vodovody, následne sa bude riešiť aj kanalizácia.
Na ul. Lesná sú len prípojky, nie sú definované ako vodovod, nakoľko nemajú požadované parametre.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ predložený návrh zmluvy o prevádzkovaní vodovodu:
a) prerokovalo bez pripomienok.
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
b) schvaľuje odovzdanie majetku obce za účelom prevádzkovania verejného vodovodu v zmysle
zákona 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako odborne spôsobilej osoby (ďalej viď.
uznesenia).
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1
Uznesenie prijaté.

10/K bodu 10:
Starosta obce predniesol návrh na prijatie finančných prostriedkov prostredníctvom úveru, aby obec
dokázala vykryť svoje terajšie záväzky a zároveň iné projekty či kapitálové výdavky.
Navrhovaná suma je 63 000 EUR, ktorá by sa po schválení a podpísaní zmluvy prijímala rozpočtovým
opatrením na nasledujúcom zastupiteľstve.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje prijatie finančných prostriedkov z návratných zdrojov financovania vo výške 63 000
EUR na kapitálové výdavky obce. Peňažný ústav vyberie starosta obce na základe najvýhodnejšej
ponuky z 3 ponúk. Kritériá na posúdenie výhodnosti ponúk sú:
 výška úrokovej sadzby,
 dĺžka trvania rovnakej výšky úrokovej sadzby počas splácania úveru,
 podmienky predčasného splatenia.
Hlasovali:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie prijaté.
11/K bodu 11 (interpelácie poslancov):
JUDr. Peter Šimoňák požiadal starostu o vyjadrenie k procesu územného plánovania.
Starosta zdôraznil, že každý krok, ktorý sa týka zmien ÚP konzultoval s odborne spôsobilou osobou, p.
Šterbákom. Vysvetlil, že Oznámenie o začatí zmien a doplnkov ÚP je obligatórny bod, takýto postup si
vyžaduje OÚ Prešov, Odbor územného plánovania ako nadradený druhostupňový orgán.
Dodávateľ bol riadne vysúťažený na základe systému TENDERnet, z ktorého je písomný záznam.
Tento spôsob bol schvaľovaný OcZ aj prostredníctvom prijatia internej smernice obce o verejnom
obstarávaní v decembri 2020.
Poslanci obecného zastupiteľstva môžu v procese prijímať alebo vylúčiť určité lokality.
JUDr. Peter Šimoňák ozrejmil, že je vecou dohody, či poslanci upravia rozsah zmien už teraz, alebo až
po vyjadrení dotknutých orgánov. Zároveň je aj možnosť kedykoľvek vstupovať do procesu
a predkladať ďalšie návrhy a riešenia.
Starosta je tiež za pracovnú schôdzku po vyjadrení dotknutých orgánov. V Zmluve je dané, že do konca
augusta má byť vypracovaný návrh, starosta sa bude snažiť, aby poslanci mali čo najlepšie podklady,
aby mohli urobiť čo najlepšie rozhodnutia.
Ing. Stanislav Dratva podotkol, či by nebolo správne urobiť ÚP komplexne s výhľadom do budúcna,
a navrhol urobiť zmeny teraz alebo až po vyjadrení orgánov a nevstupovať viackrát do procesu.
Ing. Ján Dominik navrhol, aby poslanci rokovali až po vyjadrení dotknutých orgánov, ak by niektoré
vyjadrenia boli zamietavé, prijať dodatočne riešenia, aby majitelia pozemkov vedeli do budúcna, či
budú môcť stavať.
JUDr. Peter Šimoňák, Ing. Stanislav Dratva sú za zachovanie pôvodnej varianty z minulého roka. Dr.
Jozef Bednár je za zachovanie podľa hlasovania OcZ z mája 2020 a jej ďalšie nerozširovanie.
Ing. Stanislav Jendrušák sa pýtal, či budú potrebné nové vyjadrenia dotknutých orgánov, ak by po ich
prvom vyjadrení poslanci urobili zmeny.

Dr. Jozef Bednár upozornil, že už teraz by mal byť známy kľúč, podľa ktorého sa bude skladať na platbu
za spracovanie ÚP. Zároveň podal písomnú interpeláciu, ktorá sa týka procesu prípravy Zmien
a doplnkov ÚP starostom a verejného obstarávania v tejto veci a žiada písomnú odpoveď starostu.
JUDr. Peter Šimoňák sa pýtal, v akom stave sú práce na ul. Slnečná.
Starosta odpovedal, že sa stretol so zhotoviteľom, ktorý osloví subdodávateľa, aby začal so zhybkou
plynovodu, vo veci preložky kábla elektriny je to zložitejšie, lebo je vo vlastníctve VSD, musia udeliť
súhlas na to, aby preložku realizovala iná spoločnosť než VSD, čo je však zaužívaný, formálny krok.
Zmluva je pripravená na prerokovanie so starostom, bude o nej informovať poslancov.
K projektu chodia priebežne vyjadrenia, dôležité je predovšetkým to zo Správy a údržby ciest PSK, kde
s pripomienkami súhlasia s navrhovaným riešením. Sklon cesty bude na úrovni 10 %, čo je radikálne
zlepšenie.
12/K bodu 12:
Dr. Jozef Bednár upozornil na poškodený strom na výpadovke z Gánoviec.
Starosta bude kontaktovať Správu a údržbu ciest PSK, aby to vyriešili.
Mgr. Alžbeta Friesová upozornila, že v obci nie sú ukončené ulice a ul. Požiarna je zle zaznačená. Každá
ulica musí mať vytýčené súradnice a geodetom zameraný začiatok a koniec. V minulosti zameranie
nebolo potrebné, teraz to vyžaduje nová legislatíva.
Preto sa musia dať zamerať všetky neukončené a nové ulice a vyhotoviť geometrický plán, ukončené
ulice zamerať netreba.
P. Beláková zdôraznila povinnosť prijať nové VZN o názve ulíc, aby podľa zákona boli adresné body
presne pomenované. Navrhla vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá pripraví návrh nového VZN.
Starosta osloví geodeta, dá vypracovať cenovú ponuku, Dr. Bednár sa bude informovať na OÚ Poprad,
Odbore vnútornej správy, Mgr. Friesová dá k dispozícii dostupnú dokumentáciu.
13/K bodu 13:
V závere zasadnutia OcZ starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní OcZ.

Zapísala:
Oľga Semková Zápisnicu overili:
JUDr. Jana Gutt –
Ing. Ján Dominik –

