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Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 21.07.2019
o 16:30 v zasadačke obecného úradu Jankovce.
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny- Jakuba, Jenčová, Šmajda, Veľas
Počet prítomných poslancov: 5 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 opravy oplotenia a osvetlenia miestneho parku
6. Úprava rozpočtu obce pre rok 2019
7. Diskusia
8. Schválenie návrhu na uznesenie
9. Záver
K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ . Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci z piatich,
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
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 Cmár a Veľas.
K bodu 4: Program bol prijatý v predloženom znení.
K bodu 5: Starosta oboznámil prítomných s dotáciou, ktorú obec dostala na odstránenie havarijného stavu
parku. Vzhľadom na to, že ide o centrum obce, navrhuje upraviť pôvodný zámer opravy oplotenia, kde sa
počítalo s použitím debniacich tvárnic a plota bez stĺpikov, aby sa využili na opravu plotové tvárnice
z kresaného betónu, čo si však vyžiada vyššiu spoluúčasť, pričom starosta predložil novú kalkuláciu
nákladov.
Poslanci po rozprave schválili návrh predložený starostom obce na opravu parku tak, aby aj keď obec
doplatí na to viac finančných prostriedkov ako bolo plánované, aby oprava priniesla aj lepší estetický
výsledok. Súhlasili aj s návrhom, aby sa, pokiaľ to bude možné, vymenilo súčasné kovové zábradlie za
jednoduchší systém na údržbu – t.j. použiť nerezové rúry, prípadne hoci len konštrukčné oceľové rúry ako
zábradlie. Náklady teda budú vyššie – pri použití železa zhruba rovnaké oko pri pôvodnom zábradlí, ale do
budúcna to znamená nižšie náklady na údržbu a zmení sa aj vzhľad parku. Za týmto účelom sa mení
predpokladaná minimálna spoluúčasť obce zo sumy 1 200,- Eur na sumu 3 500,- Eur. Reálna suma však
bude známa až po výbere dodávateľa. Spôsob opravy osvetlenia ostáva v pôvodnom zámere, t.j. výmena
zhrdzavených stĺpov za jednoduché pozinkované parkové stĺpy s rovnakým alebo podobným typom
svietidiel, ako sú teraz s ohľadom na minimálnu spotrebu a minimálne náklady na údržbu do budúcna.
Starosta zároveň informoval prítomných, že obec získala dotáciu 1000,- Eur od Prešovského
samosprávneho kraja na projekt „Kultúrny dom – vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného
charakteru“, kde poslanci rovnako súhlasili s dovybavením kultúrneho domu tak, ako to bolo navrhované
a aj požadované.
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K bodu 6: Starosta obce v tomto bode najprv oboznámil poslancov s výsledkom finančnej kontroly
č.5/2019, ktorú vykonala kontrolórka obce a ktorú poslanci zobrali na vedomie a taktiež s listom audítorskej
spoločnosti AUDIT-CONSULTING s.r.o., ktorá vykonala overenie účtovnej závierky za rok 2018.
Následne poslanci pristúpili k úprave rozpočtu obce pre rok 2019 po tom, čo sa oboznámili s rozpočtovým
opatrením č. 3, ktoré vykonal starosta obce, aby zabezpečil realizáciu údržby obce a odstránenie nánosov
v potoku a ktoré poslanci zobrali na vedomie s tým, že nemajú voči nemu námietky..
Úprava rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č.4 sa týkala tak príjmovej časti – hlavne dotácie
z MFSR a PSK a k tomu nadväzujúca výdavková časť, ale aj úpravy ďalších položiek, hlavne na strane
výdavkov, z ktorých najvyššou boli výdavky spojené so zamestnávaním pracovníkov na údržbu obce
prostredníctvom úradu práce. Pôvodne prebytkový rozpočet na rok 2019 je po tejto úprave vyrovnaný.
V rámci úpravy rozpočtu v poradí 4.rozpočtovým opatrením poslanci schválili:
a) - v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie rezervného
fondu vo výške 3 500,- Eur na bežné výdavky na spolufinancovanie projektu „Odstránenie havarijného

stavu osvetlenia a oplotenia parku“, na ktorý obec získala dotáciu vo výške 10 800,- Eur zo
štátneho rozpočtu.
K bodu 7: V diskusii sa poslanci zaujímali o ďalšiu opravu štátnej cesty do obce. Časť v dĺžke 1km
s najviac problematickým úsekom sa už zrealizovala. PSK schválil ďalšiu čiastku vo výške 100 000,- Eur
na opravu cesty v roku 2019.
Starosta informoval aj o problematike MAS Tri doliny, kde sa čaká na vyjadrenie, či táto MAS bude môcť
pracovať, keďže počet obyvateľov regiónu ktorý pokrýva klesol pod hodnotu 10 000 obyvateľov. To
ohrozuje potenciálnu víziu rekonštrukcie cesty v obci na tzv. novej ulici. MAS nateraz pokračuje ďalej, čo
ale predpokladá aj náklady na jej financovanie, ktoré by však už mali byť refinancované zo zdrojov
európskej únie a štátneho rozpočtu.
Starosta informoval poslancov o požiadavke mládeže na to, aby dostali k dispozícii novo zrekonštruovanú
miestnosť v kultúrnom dome. Starosta sa vyslovil, že nemá nič proti tomu, ak sa bude dodržiavať poriadok.
Ak sa ale bude pokračovať v starých šľapajach – nebude sa dodržiavať poriadok, tak sa miestnosť zatvorí,
keďže uvedená miestnosť má slúžiť v zimnom období aj na menšie oslavy alebo iné príležitosti, napr.
konanie volieb. Poslanci sa vyjadrili, že mládež má dostať možnosť, ale ak sa zistí, že miestnosť bude
slúžiť iba na likvidáciu alkoholu alebo sa nebude udržiavať poriadok, okamžite sa uzatvorí. Ide už
o dospelých mužov, tak sebakontrola by mala fungovať.
Starosta taktiež informoval, že napriek proklamovanému záujmu zo strany mladých mužov o opravu
starého KD sa vo veci nič nedeje. Ešte sa počká do budúceho roku a ak nebude záujem tak, ako bolo
deklarované, navrhuje jeho odstránenie, aby nedošlo k nejakému nešťastiu, keďže budova potrebuje opravu.
Starosta požiadal poslancov o zmenu limitu na používanie vlastného motorového vozidla starostom obce
pre zabezpečenie výkonu funkcie starostu obce, ktorá bola na jeho návrh uznesením č.5 z 24.6.2011
obmedzená na 5 jázd mesačne. Starosta obce dlhodobo šetril v danej oblasti, keďže daný limit dlhodobo
nevyužíval, ale vzhľadom na skutočnosť, že požiadavky na pohyblivosť starostu stále stúpajú, žiada
o zmenu limitu a to na 10 ciest. Dôvodom je napríklad, že len organizácia nejakých osláv spojená
s občerstvením si vyžaduje minimálne 4 cesty (jazdy) Jankovce – Humenné a späť, čo si nikto
neuvedomuje. Zároveň oznámil poslancom, že nevylučuje aj zabezpečenie mobilného telefónu
z prostriedkov obce pre starostu obce, keďže už tretie volebné obdobie využíva svoj osobný telefón na to,
aby bol dostihnuteľný aj v čase mimo jeho pobytu na obecnom úrade, keďže sa často pohybuje mimo
obecný úrad. Upozornil poslancov, že tieto zmeny môžu obec stáť ročne približne až 1000,- Eur a možno
viac. Nerád pristupuje k danej veci, ale reakcie niektorých občanov a ich správanie sa k obci ho k tomu
smerujú. Je treba si však uvedomiť, že tým pádom bude treba ubrať niekde inde, keďže to je náklad
prevyšujúci organizáciu napríklad dňa matiek a dňa úcty k starším. Šetriť a pristupovať k veciam
prospešným pre obec by sme mali všetci.
Poslanci schválili na návrh starostu obce obmedzenie počtu ciest, za ktoré môže starosta obce požadovať
náhradu podľa zákona ( bez ohľadu na dĺžku trasy) na počet 10 ciest mesačne , pričom sa za cestu považuje
celý výkon od opustenia obce až po návrat do obce. Používanie služobného telefónu a formu služby nechali
na starostu obce, keďže ide už o bežnú súčasť dnešného života.
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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 23:00 ukončil.

V Jankovciach 21.07.2019
Zapísal:
Overil:

Vasiľ

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

Jakuba

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

Šmajada

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

