ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2019 o 17,00 hod. v kancelárii
obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Prejednanie došlých žiadostí
Prejednanie a schválenie volebných obvodov jednotlivých poslancov OZ
Prejednanie neplatičov DZN a ostatných neplatičov poplatkov
Prejednanie kultúrnych podujatí na rok 2019
Predloženie správy o výsledku kontroly číslo 4/2018
Predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie
3/2019 – 8/2019
10. Predloženie rozpočtových opatrení 12/2018 a 13/2018 na úpravu rozpočtu na rok 2018
11. Prejednanie návrhu dodatku č.9 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych
kompetencií obce Jenkovce na úseku školstva
12. Predloženie návrhu Zásad o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

K bodu č. 1
V tomto bode starosta obce privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 4 poslanci (Štefan Hakuča,Ing. Lukáš Jenčo, Ing. Ján Kalapoš a Mgr. Daniel Nagy),
takže zasadnutie je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo hore uvedený program
prejednalo, schválilo a uznieslo sa schváliť program zasadnutia. Hlasovanie 4-0-0 ( 4 za, 0
proti, 0 zdržal sa, ďalej len 4-0-0). Za overovateľov boli určení Ing. Ján Kalapoš a Štefan
Hakuča.

K bodu č. 2

Kontrolu uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené až na bod
z Uznesenia č. 7/2018 zo dňa 30.11.2018 o písomnom spracovaní pracovných náplní komisií
zriadených obcou. Pracovnú náplň nepredložil predseda komisie na ochranu verejného
poriadku pán Martin Žeco, ktorý sa dostavil na zasadnutie v priebehu prejednávania tohto
bodu. Pán poslanec Martin Žeco sa vyjadril, že pracovnú náplň a ďalších dvoch členov
komisie z občanov obce dodá do ďalšieho zasadnutia OZ. Tým pádom toto uznesenie ostáva
v platnosti do ďalšieho zasadnutia.

K bodu č. 3
Starosta obce predložil poslancom OZ došlé žiadosti o pridelení nájomného bytu. Doručená
žiadosť od p. Róberta Vaľa bola písomne stiahnutá dňa 27.02.2019. Prejednávaná bola len
žiadosť p. Viliama Kruľa, ktorá bola schválená poslancami OZ hlasovaním 5-0-0 ( 5 za, 0
proti,0 zdržal sa, ďalej len 5-0-0 ).
.
K bodu č. 4
V tomto bode bol predložený starostom obce rozpis volebných obvodov, s ktorým OZ
všeobecne súhlasilo. Poslanci OZ si medzi sebou následne obvody rozdelili.
Štefan Hakuča – obvod č. 1(od čísla domu 1 – 45+207 a 208)
Ing. Ján Kalapoš - obvod č. 2 (od čísla domu 46 – 91+196)
Mgr. Daniel Nagy – obvod č. 3(od čísla domu 92 – 130+211 po 216)
Martin Žeco – obvod č.4(od čísla domu 131 – 165+197 po 206)
Ing. Lukáš Jenčo – obvod č. 5(od čísla domu 166 - 194)
OZ hlasovaním 5-0-0 (5 za, 0 proti, 0 zdržal sa, ďalej len 5-0-0) tieto obvody prejednalo,
schválilo a uznieslo sa.

K bodu č. 5
OZ bolo oboznámené s neplatičmi DZN za uplynulé roky a za rok 2018. Jedná sa o pána
MVDr. J.Béreša ako právnicka osoba. Pán Ing. Ján Kalapoš navrhol ešte zaslať výzvu, ostatní
poslanci OZ navrhli pristúpiť k vymáhaniu exekúciou. Hlasovaním 4-1-0 (za Ing. Lukáš
Jenčo, Martin Žeco, Štefan Hakuča a Mgr. Daniel Nagy, proti Ing. J. Kalapoš, 0 zdržal sa),
tento návrh poslanci prejednali schválili a uzniesli sa.
Ostatným neplatičom budú zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatku za TKO a DZN. OZ
súhlasilo a hlasovaním 5-0-0 tento návrh prejednalo, schválilo, a uznieslo sa.

K bodu č. 6

V tomto bode predložil starosta obce návrh na Kultúrne podujatia na rok 2019, organizované
ako pre celú obec tak v priestoroch MŠ . Pán Ing. Ján Kalapoš navrhol organizovať niektoré
kultúrne podujatia nielen v MŠ, ale aj v kultúrnom dome a miestnom parku ako obecné
podujatia. K tomuto návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci OZ. Jedná sa o podujatia v mesiaci
máj 1. Máj a Deň matiek spojený s opekačkou a futbalom, v mesiaci jún Deň otcov spojený
s MDD, v mesiaci júl a august zájazdy MŠ a Maďarsko, v mesiaci august 6. Ročník
rockového popoludnia, v mesiaci október Stretnutie dôchodcov a uvítanie detí a v mesiaci
december Stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku. Starosta obce súhlasil s návrhom
p. Ing. Jána Kalapoša a zároveň pripomenul, že to budú podujatia obce preto žiada všetkých
poslancov aby sa aktívne zapojili do ich príprav a priebehu. Poslanci OZ vyjadrili súhlas
s touto požiadavkou. OZ hlasovaním 5-0-0 tento návrh prejednalo, schválilo a uznieslo sa.

K bodu č. 7
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ výsledok zo správy z kontroly č. 4/2018. OZ
výsledok zo správy z kontroly zobralo na vedomie.

K bodu č.8
V tomto bode hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti za r. 2018 ,
ktorú OZ zobralo na vedomie.

K bodu č. 9
V tomto bode hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na obdobie 3/2019 do 8/2019. Obecné zastupiteľstvo návrh plánu hlavného
kontrolóra prejednalo, schválilo a uznieslo sa schváliť tento návrh . Hlasovaním 5-0-0 OZ
tento návrh prejednalo, schválilo a uznieslo sa. Zároveň v tomto bode poverilo hlavnú
kontrolórku obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu
K bodu č. 10
Starosta obce predložil OZ návrh rozpočtového opatrenia č.12/2018 a 13/2018 . OZ uvedený
návrh zobralo na vedomie.
K bodu č. 11
Starosta obce predložil OZ na schválenie dodatok č. 9 VZN č. 1/2013 o financovaní
originálnych kompetencií obce Jenkovce na úseku školstva. Hlasovaním 5-0-0 poslanci OZ
dodatok č. 9 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Jenkovce na úseku
školstva prejednalo, schválilo a uznieslo sa.

K bodu č. 12
V tomto bode starosta obce predložil OZ návrh Zásad o odmeňovaní poslancov obecného
zastupiteľstva, s ktorým OZ oboznámil a prenechal priestor poslancom OZ. Poslanci OZ
navrhli do uvedených zásad doplniť sumu za každú účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 30 eur a za účasť na kultúrnych podujatiach 30 eur. Ostatné aktivity nebudú
financované. OZ tento návrh hlasovaním 5 – 0 – 0 prejednalo, schválilo a uznieslo sa.
K bodu č. 13
V bode rôzne bolo prejednané:
- schválenie členov komisie pre správu obecných bytov. Predseda komisie pre správu
obecných bytov p. Mgr. Daniel Nagy navrhol do tejto komisie pána Mareka Jenčíka a Ing. Ján
Kalapoša. Tento návrh OZ hlasovaním 5-0-0 prejednalo, schválilo a uznieslo sa.
- informácia o úprave miezd zamestnancov MŠ. OZ zobralo túto informáciu na vedomie.
- informácia o už schválených dotáciach 10 000 € Rekonštrukcia strechy na MŠ, 9 000 €
Detské ihrisko v MŠ, 20 754,31 € Úprava verejného priestranstva pri Kultúrnom Dome a
20 094,19 € Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. OZ túto
informáciu zobralo na vedomie.
- informácia o pripravovaných žiadostiach na projekty Multifunkčné ihrisko, Prevencia
kriminality – stoličky, stoly a didaktická technika, L5 – MŠ- zvýšenie energetickej účinnosti.
OZ túto informáciu zobralo na vedomie.
- návrh na schválenie spoluúčasti z rezervného fondu na projekt Multifunkčné ihrisko.
Starosta obce navrhol OZ schváliť spoluúčasť na multifunkčné ihrisko v sume 21 498,73 €.
Tento návrh OZ hlasovaním 5-0-0 prejednalo, schválilo a uznieslo sa.
-informácia o zhoršenom zdravotnom stave a o zlých sociálnych pomeroch obyvateľky obce
p. J. Drobňákovej, ktorá nemá žiadnych príbuzných. OZ túto informáciu zobralo na vedomie.
- informácia o účinnosti zákona o odpadoch č. 582/2004 od 1.1.2019. OZ túto informáciu
zobralo na vedomie.
-informácia o prešetrovaní neopodstatneného anonymného podnetu na výrub stromov v parku
a na miestnom cintoríne. OZ zobralo túto informáciu na vedomie.
- informácia o zriadení internetovej stránky obce. Starosta obce informoval o jednaní s pánom
J. Bassanom predchádzajúcim administrátorom stránky a jeho podmienkach. OZ daný stav
zobralo na vedomie a pán Ing. Ján Kalapoš navrhol jednať o pôvodnej doméne s p. Bassanom
a skúsiť nájsť nového administrátora.
K bodu č. 14
Diskusia prebiehala priebežne pri každom bode.
K bodu č. 15
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:
Ing. Jaroslav André, starosta obce

