1

Zápisnica č. 6/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 1. júla 2020
Prítomní:
- zástupca starostu: Dr. Jozef Bednár
- poslanci: Ing. Stanislav Dratva
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Tomáš Kormaník
Jozef Slavkovský
- neprítomný: Jozef Laššák
- ďalší prítomní: Danuša Beláková - hlavná kontrolórka
Mgr. Alžbeta Friesová – ekonómka obce
verejnosť
ROKOVANIE:
1/ K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Dr. Jozef Bednár. Privítal
prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na začiatku
ospravedlnil neprítomnosť starostu obce Mgr. Michala Materného zo zdravotných dôvodov.
2/ K bodu 2:
Zástupca starostu obce Gánovce Dr. Jozef Bednár, poverený vedením rokovania OcZ, určil:
- Oľgu Semkovú, zamestnankyňu obecného úradu, za zapisovateľku
- JUDr. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka 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. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka za overovateľov
zápisnice.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

3/ K bodu 3:
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Zástupca starostu obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce
s programom rokovania obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Prerokovanie výsledkov miestneho referenda.
6) Schválenie VZN č. 3/2020.
7) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019, schválenie
záverečného účtu obce za rok 2019.
8) Plnenie rozpočtu obce Gánovce k 31. 12. 2019.
9) Odsúhlasenie investičnej akcie – projektu „Zhybka STL OCL plynovodu na ul. Slnečnej“
10) Interpelácie poslancov.
11) Rôzne.
12) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje:
program rokovania obecného zastupiteľstva – tak ako bol zverejnený
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
4/ K bodu 4:
Zástupca starostu obce vykonal a predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OcZ zo dňa 17. 06. 2020. Skonštatoval, že uznesenia z predchádzaujúceho
zasadnutia OcZ boli splnené.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OcZ zo dňa 17. 6. 2020.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
5/ K bodu 5:
Zástupca starostu obce prečítal výsledky miestneho referenda zo dňa 27. 06. 2020
s referendovou otázkou:
„Súhlasíte, aby bola v budúcnosti v tej časti krajinného celku 9 (KC9), ktorú tvoria dva
protiľahlé svahy doliny Gánovského potoka, umožnená akákoľvek výstavba nad rámec
súčasne platného územného plánu obce Gánovce?“
Z celkového počtu 1120 oprávnených voličov sa hlasovania zúčastnilo 265 voličov s rovnakým
počtom odovzdaných hlasovacích lístkov. Počet platných hlasov bolo 261, z toho 256
záporných a 5 kladných hlasov. Miestna referendová komisia konštatovala, že na základe
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výsledkov hlasovania je referendum neplatné z dôvodu, že hlasovania sa nezúčastnila aspoň
polovica oprávnených voličov.
Zástupca starostu upozornil, že proces bude ďalej pokračovať a verejnosť
bude mať možnosť sa k tomu vyjadriť. Zároveň poďakoval všetkým za zorganizovanie
miestneho referenda a odsúdil osobné útoky na jeho osobu a incidenty, ktoré boli na hrane
zákona.
Pripomienky OcZ:
- poslanec Kormaník upozornil, že počas referenda po obci chodila pani, ktorá nebola
obyvateľou Gánoviec a ovplyvňovala občanov, aby išli na referendum hlasovať za dobrú vec
a bola volaná polícia.
- Mgr. Friesová poukázala, že v deň referenda bola ovplyvňovaná p. Belovou a pod výstrahou,
že je „zástupkyňou“ obce, má povinnosť ísť na referendum. Upozornila, že ísť na referendum
je každého osobná voľba, referendum je demokratické, tajné a nik nemôže k účasti nútiť.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie:
výsledky miestneho referenda zo dňa 27. 06. 2020.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
6/ K bodu 6:
Zástupca starostu obce predniesol návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Vysvetlil a odpovedal na otázky k
problematike komunálneho odpadu, separovania a kompostovania.
V Gánovciach sa separuje 35 % odpadu, biologický odpad tvorí cca 50 % komun. odpadu.
Občania ho môžu kompostovať v kompostéri, ktorí si zabezpečia sami alebo prostredníctvom
Obce. O kompostovaní vyplnia čestné prehlásenie. Tí, ktorí nebudú kompostovať si musia
zakúpiť kontajner, ktorého vývoz bude spoplatnený. Cieľom je prejsť na spravodlivý systém,
aby tí, ktorí produkujú menej odpadu, odpad separujú a kompostujú, nedoplácali na tých, ktorí
to nerobia. Obec nemá priestor na vlastné kompostovisko.
Pripomienky OcZ:
- p. Dratvová sa pýtala, aká je situácia v obci Lendak, kde pristúpili k množstevného zberu.
- Dr. Bednár - stúpla im vytriedenosť, obec dostala dotáciu na zberný dvor, investovali do
nákupu nových kontajnerov, odpad vyvážajú obecné služby, lebo su väčšia obec.
- naša obec je závislá od veľkých externých firiem, momentálne Brantner, budú sa hľadať aj
iné možnosti.
- Ing. Dratva navrhol zistiť, ako sa vážený zber komunálneho odpadu v Lendaku osvedčil po
ročných skúsenostiach.
- p. Korenko sa dotazoval, prečo sa v Gánovciach plati za KO 25 €, keď v okolitých obciach
len 17 €
- Dr. Bednár - hodnota poplatkov za odpad nie je rovná poplatkom, ktoré platia občania. Obce
doplácajú občanom na skutočné náklady za KO, čo súvisí s rozpočtom obcí.
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- p. Hossa sa pýtal, či dôchodcovia nad 65 rokov a invalidi budú mať nejaké zľavy
- JUDr. Šimoňák upozornil, že teraz sa prejednáva ako nakladať s odpadom, nie o cenách. Tie
budú predmetom v novom VZN, ktoré sa bude schvaľovať koncom roka.
- p. Kormaník sa pýtal, ako sa bude riešiť dezinfekcia nádob biologického odpadu, ktorý sa
bude vyvážať raz za dva týždne.
- Ing. Jendrušák upozornil, že VZN hovorí o povinnosti pre zberovú spoločnosť vykonať
dezinfekciu nádob 2 x ročne. Ak by obec uvažovala o vlastnom systéme prevádzky
kontajnerov a zberová spoločnosť by realizovala dezinfekciu kontajnerov, mohli by vzniknúť
zvýšené náklady. Pýtal sa, či je povinnosť zo zákona vykonávať dezinfekciu zberovou
spoločnosťou alebo to môže zabezpečiť aj obec alebo vlastník.
- povinnosť sa uvádza len vo vlastnictve zberovej spoločnosti
- Ing. Dominik sa pýtal, ako sa rieši dezinfekcia v iných obciach
- poslanci sa zhodli, že dezinfikovať bude mať povinnosť vlastník kontajnera podľa potrieb
a navrhli urobiť zmeny textu v návrhu VZN č. 3/2020
- p. Dratvová sa pýtala, či bude k dispozícii čestné prehlásenie o kompostovaní a či budú tí,
ktorí kompostujú oslobodení od poplatku, či to bude presne definované v novom VZN
platnom od 1. 1. 2021
- Dr. Bednár odpovedal, že sa to bude riešiť v novom VZN, čestné prehlásenie bude na
webovom sídle obce. Na webovom sídle sa tiež plánuje sprístupniť niečo ako „bazoš“, kde si
občania budú môcť ponúknuť rôzne prebytky, materiál a iné, aby sa nestalo odpadom, ale ešte
niekomu poslúžilo.
- Ing. Jendrušák upozornil na čl. 3 bod 7, ktorý hovorí o povinnosti zriadiť miesto pre
zhromažďovanie a zber odpadu pre vlastnikov, správcov, uživateľov alebo nájomcov
nehnuteľností určených na rekreáciu. (v obci sa to týka chatovej a záhradkárskej oblasti)
- Dr. Bednár - keď obec nie je schopná zriadiť stojisko na vlastnom pozemku, musí sa
dohodnúť s vlastníkmi a zriadiť ho na ich pozemku, riešením môže byť uzavretý priestor
určený len pre nich.
- Ing. Dominik mal otázku, či je známe, koľko ľudí bude kompostovať, ako to bude s vývozom,
ak bude mať napr. len 10 % obyvateľov požiadavku na vývoz, kto bude znášať náklady
- Dr. Bednár - zatiaľ počet nie je neznámy, dotazník odovzdala cca 1/3 obyvateľov, bude to
potrebné zistiť a doriešiť
- JUDr. Šimoňák je za to, aby obyvatelia, ktorí netvoria biologický odpad, neplatili poplatky
- p. Beláková navrhla dohodnúť sa so záhradkármi, ktorí majú spoločenstvo, aby platili
poplatok za všetkých spolu ako právnická osoba a potom si to medzi sebou vysporiadali
- poslanci - ako bude s kompostovaním v škôlke, na ihrisku, na cintoríne
- Dr. Bednár – obec to bude riešiť
Rozhodnutie OcZ:
a) OcZ schvaľuje:
zmeny v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a to:
- text „dvakrát ročne“ nahradiť „v prípade potreby“ nasledovne:
v čl. 12 ods. 11 - vlastník zbernej nádoby zodpovedá za zbernú nádobu a je povinný
v prípade potreby vykonať jej dezinfekciu
v čl. 4 ods. 1 písm. f) - vypustiť text ohľadne dátumov a nahradiť „v prípade potreby“
v čl. 5 ods. 1 písm. g) - vykonať v prípade potreby dezinfekciu zberných nádob a zmesových
komunálnych odpadov vo svojom vlastníctve
- opraviť v texte pravopisné chyby
Hlasovali:
Za: 8
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Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
b) OcZ sa uznieslo:
na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce bola splnená zákonom stanovená podmienka – minimálne 3/5 prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva obce Gánovce hlasovali za prijatie VZN č. 3/2020.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nariadenie prijaté.
7/ K bodu 7:
Zástupca starostu obce udelil slovo hlavnej kontrolórke p. Belákovej. Hlavná kontrolórka
k záverečnému účtu obce za rok 2019 uviedla svoje stanovisko, v ktorom skonštatovala, že
všetky podmienky, ktoré stanovuje zákon, boli dodržané. Odporučila OcZ schváliť záverečný
účet bez výhrad a potvrdiť vyrovnanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu a zvyšok
výsledku hospodárenia 143,80 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
Poďakovala spracovateľovi za vyhotovenie bezchybného záverečného účtu.
Rozhodnutie OcZ:
a) OcZ berie na vedomie:
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
b) OcZ schvaľuje:
záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
c) OcZ potvrdzuje:
vyrovnanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v priebehu r. 2019 z finančných
operácií vo výške 59 813,94 €
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
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Proti: 0
d) OcZ schvaľuje:
použitie výsledku hospodárenia obce za rok 2019 sumu 143,8 € na tvorbu rezervného fondu
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté
8/ K bodu 8:
Zástupca starostu obce udelil slovo ekonómke obce Mgr. Alžbete Friesovej, ktorá predniesla
správu o plnení rozpočtu obce Gánovce k 31. 12. 2019.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie:
správu o plnení rozpočtu obce Gánovce k 31. 12. 2019.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté
9/ K bodu 9:
Zástupca starostu obce k investičnej akcii – projektu „Zhybka STL OCL plynovodu na ul.
Slnečnej“ uviedol, že zhybka plynovodu je nevyhnutná pre možnosť budúcej úpravy miestnej
komunikácie v súlade s akceptovateľnými a vyhovujúcimi sklonovými pomermi vozovky.
V návrhu uznesení sa uvádza i slovo preložka – nakoľko môže dôjsť k určitému vychýleniu
zo súčasnej trasy, avšak projekt sa bude stále realizovať na rovnakej parcele KN-C 569 k. ú.
Gánovce, vo vlastníctve obce.
Pripomienky OcZ:
- poslanci skonštatovali, že je potrebné vyjasniť a preveriť okolnosti dôležité pri realizácii
projektu a navrhli tento bod rokovania odročiť.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ odročuje:
bod 9) Odsúhlasenie investičnej akcie – projektu „Zhybka STL OCL plynovodu na ul.
Slnečnej“ na preverenie okolností, ktoré sú dôležité pri tejto investičnej akcii.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Uznesenie prijaté
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10/ K bodu 10:
Interpelácie poslancov
- žiadne
11/ K bodu 11:
a) Zástupca starostu obce prečítal poslancom list riaditeľky ZŠ s MŠ PaedDr. Adriany
Oravcovej. V ňom poďakovala zamestnancom Obecného úradu v Gánovciach a starostovi
obce za pomoc pri zabezpečovaní informovanosti a kontaktu s rodičmi žiakov, i za
zabezpečenie vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počas
mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19.
Rozhodnutie:
OcZ berie na vedomie:
list – poďakovanie zamestnancom Obecného úradu v Gánovciach a starostovi od riaditeľky
ZŠ s MŠ v Poprade – Spišskej Sobote PaedDr. Adriany Oravcovej.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté
b) Hlavná kontrolórka obce upozornila, že k vykonaniu kontrol musí mať poverenie OcZ,
následne zástupca starostu vyzval poslancov k hlasovaniu.
Rozhodnutie:P
OcZ poveruje:
hlavnú kontrolórku p. Danušu Belákovú k vykonaniu kontrol v zmysle plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2020.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté
12/ K bodu 12:
V závere zasadnutia zástupca starostu obce poďakoval poslancom a verejnosti za prítomnosť
na zasadnutí OcZ.
Zapísal/-a:
Oľga Semková - zapisovateľka
Dr. Jozef Bednár – zástupca starostu
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák

