
Obecný úrad Jankovce,     067 24 Jankovce 74,             okr. Humenné 

 

 

Uznesenie č. 2 / 2019  

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 14.06.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jankovce 

 

A.       Berie na vedomie: 

1.  - správu o výsledku finančnej kontroly č. 3/2019  a č. 4/2019,  vykonaných hlavnou  

           kontrolórkou obce 

2. - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

3.  - správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia 

           za rok 2018  

4.  - výročnú správu o hospodárení obce Jankovce za rok 2018 

5. -  informáciu o úprave rozpočtu obce na rok 2019 –  rozpočtové opatrenie č.2, ktoré vykonal  

           starosta obce 
 

B.       Určuje:  

1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ 

2. - overovateľov zápisnice:  Jakuba, Šmajda 

 

C.       Volí: 

1. - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Jenčová, Jakuba, Veľas 

 

D.       Schvaľuje: 

1. - program zasadnutia 

2. - na návrh starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ,  overovateľov zápisnice: Jakuba,   Šmajda 

3. - záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad  

4. - tvorbu rezervného fondu  vo výške 1 656,33  € 

5. - hospodársky výsledok za rok 2018 - záporný vo výške 6 516,23 € zúčtovať na účet  428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

6. - návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019  

7. – zamestnanie ďalšieho pracovníka na údržbu obce 

8. – na základe doložených materiálov, aby sa parcela C 91 dala oprávnenému vlastníkovi a to 

formou predaja za 1 Euro. Za daným účelom pripraví starosta obce návrh kúpno-predajnej 

zmluvy.  

9. –  návrh plánu obnovy na verejný vodovod spracovaný v spolupráci s VVS a.s. tak, ako bol 

predložený.   V znení Vyhlášky 262/2010 Z.z. , na základe posúdenia jednotlivých kritérií 

posúdenia stavu verejného vodovodu, nie je potrebné vykonať žiadne opatrenia na vyššie 

uvedené obdobie / 2015 – 2024/ v rámci obnovy.       

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci. 
 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Jakuba, Veľas                           

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

                                   

                dňa  14.06.2019   ............................................. 

                                                                        Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

  

Overovatelia zápisnice:   Jakuba      ..................................................................... 

                      

                                        Šmajda      .....................................................................   


