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Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 14.06.2019
o 19:45 v zasadačke obecného úradu Jankovce.
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny- Jakuba, Jenčová, Šmajda, Veľas
Počet prítomných poslancov: 4 z 5
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
4. Schválenie programu zasadnutia.
5. Prerokovanie:
- výsledku finančnej kontroly č. 3/2019 a č. 4/2019 vykonanej kontrolórkou obce
- výročnej správy o hospodárení obce Jankovce za rok 2018
- odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jankovce
za rok 2018
- správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok
2018
6. Schválenie
- záverečného účtu obce Jankovce za rok 2018
- celoročného hospodárenia obce za rok 2018
- zaúčtovania účtovného výsledku hospodárenia za rok 2018
- návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jankovce na 2.polrok 2019
- schválenie Plánu obnovy na verejný vodovod
7. Prerokovanie vysporiadania pozemku – parcely C 91.
8. Diskusia
9. Schválenie návrhu na uznesenie
10. Záver
K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ . Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa poslanec p. Cmár.
K bodu 2: Za zapisovateľa bol určený Vasiľ. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj
schválení poslanci Jakuba a Šmajda.
K bodu 3: Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie prebehla jednohlasne – všetci súhlasili, aby
komisie pracovali v rovnakom zložení: predseda Jenčová, členovia Jakuba a Veľas.
K bodu 4: Program bol prijatý v predloženom znení.
K bodu 5: Starosta oboznámil prítomných s výsledkom finančnej kontroly č.3/2019 a č. 4/2019, ktoré
vykonala kontrolórka obce a ktoré prítomní poslanci zobrali na vedomie.
Následne sa venoval stavu hospodárenia obce za rok 2018, t.j. bližšie oboznámil poslancov :
- s výročnou správou o hospodárení obce Jankovce za rok 2018
- s návrhom na Záverečný účet obce Jankovce a s rozpočtovým hospodárením za rok 2018
- s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
- so správou nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2018
- s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
- s úpravou rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č.2, ktoré vykonal starosta obce
- s návrhom plánu obnovy na verejný vodovod
Stručne k prerokovanému pre situáciu na rok 2019: Rezervný fond pre rok 2018 bol 24
217,41 €, z toho sa v roku 2018 použilo 1188,46 Eur na rekonštrukciu kultúrneho domu – prepojenie sály
a miestnosti bývalej krčmy a obnova uvedeného priestoru. K 01.01.2019 bol teda rezervný fond vo výške
23 028,95 € a po započítaní prebytku bežného a kapitálového rozpočtu z roku 2018 vo výške 302,72 €,
započítaní rozdielu finančných operácii vo výške 1573,87 € a vylúčení sociálneho fondu vo výške 220,26 €
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bude rezervný fond pre rok 2019 vo výške 24 685,28 €. Obec teda v roku 2018 hospodárila s prebytkom
1 656,33,- €.
Obec v roku 2018 realizovala opravy havarijného stavu niektorých objektov obce. Išlo
o opravu najviac poškodenej časti kultúrneho domu, kde bol stav fasády najkritickejší a zároveň od hlavnej
cesty a to vo výške 7934,29 €. Ďalšou opravou boli chodníky v parku vo výške 3838,80 € a oprava
obecného rozhlasu. vo výške 4983,- €., z toho z dotácie vo výške 3775,- €.
Záporný hospodársky výsledok za rok 2018 vo výške 6 516,23 € navádza predstavu, že sa
v roku 2018 nehospodárilo dobre, ale je to dané tým, že obec nemala kapitálové príjmy, a taktiež sa stále
odpisujú veľké investície z minulosti, ako je verejný vodovod, škola, kultúrny dom, dom nádeja a ďalšie.
Zároveň sa realizovali opravy verejných objektov, ktoré neboli realizované dlhé desaťročia dozadu. Len
opravy objektov bez stavby nových vecí nám hospodársky výsledok nezlepšia, ale obec ich už musí
realizovať, keďže starostlivosť o objekty a ich vybavenie boli po dlhé roky zanedbávané. To samozrejme
neznamená, že nie je treba hľadať možnosti novej výstavby.
K bodu 6: Po tom, ako sa poslanci podrobne oboznámili s dokumentmi uvedenými v bode 5, po
ich prerokovaní postupne prijali tieto rozhodnutia:
- výsledok finančnej kontroly č. 3/2019, č. 4/2019 zobrali na vedomie
- schválili záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
- schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad
- schválili tvorbu rezervného fondu vo výške 1 656,33 €
- schválili hospodársky výsledok za rok 2018 - záporný v sume 6 516,23 € zúčtovať na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
- schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
- poslanci prerokovali aj návrh plánu obnovy na verejný vodovod spracovaný v spolupráci s VVS a.s.
a tento schválili v predloženom znení. 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.
Pri každom jednotlivom rozhodnutí, uvedenom v tomto bode programu, hlasovali za jeho schválenie všetci
prítomní poslanci.

K bodu 7: Starosta požiadal poslancov o možnosť prerokovania bodu, ktorý bol na programe 5. Zasadnutia
OZ v roku 2018, kde občianka obce požiadala obec o pomoc pri vysporiadaní pozemku, ktorý je teraz vo
vlastníctve obce Jankovce, ale v minulosti bol odkúpený práve uvedenou občiankou a jej manželom.
Opakovane oboznámil poslancov s výsledkom zisťovania okolo stavu pri parcele registra C 91. Vzhľadom
na zistené skutočnosti požiadal poslancov o ich stanovisko, či sa uvedená parcela, ktorá je toho času vo
vlastníctve obce, vráti osobe, ktorá by mala byť jej skutočným vlastníkom. Poslanci na základe
predložených informácií, podložených kúpno-predajnou zmluvou z 16.04.1973, rozhodnutím o vyvlastnení
nehnuteľnosti č. 3440-1430/1972 a stavebnými dokladmi, týkajúcimi sa tejto parcely, rozhodli o predaji
uvedenej parcely p. Márii Pavolkovej za sumu 1,- Euro ( slovom jeden Eur), ako osobe, ktorá v roku 1973
spolu s manželom uvedený pozemok kúpili, ale následne sa daný pozemok nedostal do vlastníctva týchto
osôb.
Poslanci požiadali starostu obce, aby pripravil návrh kúpnopredajnej zmluvy, pričom parcela C91 sa
občianke odpredá za symbolickú cenu 1 Euro.

K bodu 8:
V diskusii sa preberali ďalšie otázky života obce.
Starosta informoval o zámere zamestnať ďalšieho pracovníka prostredníctvom úradu práce na dobu
9 mesiacov, aby bolo možné realizovať lepšiu údržbu budov a zelene v obci, čo poslanci podporili.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že obec nezískala dotáciu na detské ihrisko. Málo pravdepodobné
je aj získanie dotácie z ministerstva financií na opravu miestneho parku, keďže podľa informácii už
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prostriedky boli rozdelené. Ale ešte sa rokuje aj v danej veci. Žiadosť o zvýšenie energetickej účinnosti KD
bola podaná a čaká sa na vyhodnotenie.
Starosta poslancov upozornil, že bude potrebné zvýšiť poplatok za komunálny odpad, keďže počet
vyvážaných kuka nádob sa neustále zvyšuje čo znamená, že časť občanov neseparuje dostatočne a pritom
poplatky za uloženie odpadu stúpajú a takisto sú závislé aj od miery separácie.
K bodu 9: Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ, ktoré
prečítal predseda návrhovej komisie p. Jenčová a za znenie ktorého zahlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 10: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 21:30 ukončil..

V Jankovciach 14.06.2019
Zapísal:
Overil:

Vasiľ

............................

Jakuba

............................

Šmajada

............................
..............................................
Jaroslav Vasiľ – starosta obce

