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Zápisnica

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 11.08.2019
o 16:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce.
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny- Cmár, Jakuba, Jenčová, 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 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 štyria poslanci z piatich,
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa p. Šmajda.
K bodu 2: Za zapisovateľa bol určený Vasiľ. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj
schválení poslanci Jakuba a Veľas.
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 požiadal prítomných poslancov o navýšenie prostriedkov na opravu parku a to využitím
rezervného fondu a oboznámil ich s výzvou na cenovú ponuku, ktorú pripravil už na základe dohovoru
s poslancami k danej veci, ktorý sa uskutočnil v predchádzajúcich dňoch. . Dôvodom bolo, že prepočet
predpokladaných nákladov na opravu parku využitím tvárnic z kresaného betónu neumožňuje realizáciu
opravy v pôvodne predpokladanom objeme financií. Pôvodný rozpočet spracovaný starostom obce pred
podaním žiadosti o dotáciu počítal s debniacimi tvárnicami a teda bol výrazne nižší, ako je aktuálna
potreba. Naopak, oprava osvetlenia bola odhadnutá celkom reálne.
Poslanci po rozprave schválili návrh predložený starostom obce na opravu parku navýšením rozpočtu
o 2500,- Eur na celkovú sumu 16 800,- Eur, z toho 6000,- Eur z prostriedkov obce a 10 800,- Eur z dotácie.
Suma 2100,- Eur je na osvetlenie a zostávajúca suma vo výške 14700,- Eur na oplotenie parku. Ako
povedal starosta obce, ide o sumu na spodnej hranici, ktorú môže byť problém vysúťažiť, keďže uvedené
tvárnice podľa jeho prieskumu sú v okolí na podstatne vyššej úrovni. Každopádne však je možné uvedené
tvárnice zabezpečiť v lepšej cene z iných regiónov Slovenska, o čom bude informovať aj záujemcov
o realizáciu projektu, na ktorý plánuje dať výzvu už 12.08.2019, keďže realizáciu je potrebné začať čím
skôr. Keďže informácia o udelení dotácie prišla až 02.07.2019, tak zabezpečiť realizáciu projektu do konca
roka, keď stavebné práce musia byť urobené do mrazov, nie je jednoduché, ak máme splniť všetky
podmienky tak, ako zákony vyžadujú. Keďže ide o opravu, kde je už teraz zrejmé, že sa môžu vyskytnúť
nepredpokladané veci, bude možno ešte v priebehu realizácie potrebné prijať nejaké opatrenia.
Poslanci takisto súhlasili s tým, aby ak to situácia umožní, po dohode s tým, kto bude realizovať opravu
oplotenia, bolo možné dohodnúť realizáciu niektorých prác, ako je demontáž kovovej časti plotu alebo aj
celého plotu vlastnými silami, čo umožní úsporu prostriedkov obce. Realizácia montáže zábradlia sa bude
realizovať vlastnými silami, čo je dané aj v pripravenej výzve. To je však závislé od možnosti obce a aj
pomoci obyvateľov.
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Starosta zároveň upozornil, že už prieskum medzi stavebným firmami ukazuje, že spoločnosti majú
vyťažené kapacity a ťažko bude hľadať niekoho, kto sa do súťaže zapojí. Z toho dôvodu sa nebude čakať
iba na reakciu firiem na výzvu na predloženie cenovej ponuky, ale bude potrebné aktívne osloviť viaceré
spoločnosti z okolia, aby sa súťaže zúčastnili.
Situácia bude výrazne komplikovaná, ak sa súťaže nikto nezúčastní a bude potrebné prehodnotiť celú
situáciu.

K bodu 6:
V rámci úpravy rozpočtu v poradí 5.rozpočtovým opatrením poslanci schválili:
- 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 6 000,- 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, teda navýšenie oproti 4. Rozpočtovému opatreniu o sumu 2500,- Eur.
K bodu 7:
V diskusii sa poslanci ďalej venovali oprave parku, keďže časť obyvateľov bola za to, aby sa oplotenie
celkom zlikvidovalo. Tu ale hrozí, že autá by sa odstavovali až priamo v parku pod stromami, najmä
v prípade letných horúčav, čo je nežiaduce. Krátko, keďže bola nedeľa, diskusia sa venovala sa aj ceste
vedúcej do obce, kde však starosta nemá žiadne informácie, žeby sa situácia zmenila. Peniaze boli
schválené na ďalší 1km cesty, ale nateraz ešte súťaž vyhlásená podľa vedomosti starostu nebola.
Starosta ešte informoval o stretnutí MAS. Keďže stavebné práce na projekte na rekonštrukciu cesty na
novej ulici vychádzajú na sumu 31 400,- Eur, poslanci po návrhu starostu súhlasili, aby sa nerobila úplne
nová vozovka, ako bol pôvodný zámer, ale aby sa asfalt dal na panely a prípadne ušetrené financie by sa
dali na opravu spevnenej plochy pred kultúrnym domom a podľa možnosti sa opravila aj cesta na cintorín,
ako to starostovi navrhol teraz neprítomný p. Šmajda. Dôvodom je minimalizácia zadlženia obce a to aj na
už avizované spomalenie ekonomiky, čo môže mať dopad na financie prichádzajúce do obce a teda aj
možnosti splácania prípadnej pôžičky. Starosta má požiadať o úpravu projektu a prehodnotiť možné
varianty, s ktorými by išiel do výzvy prostredníctvom MAS s tým, že celkovú suma na stavebné práce za
všetky objekty by nemala presiahnuť 30 tisíc Eur, prípadne má niektorý objekt vynechať. Prioritou je cesta
na novej ulici..
K bodu 8: 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 9: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ o 19:00 ukončil.

V Jankovciach 11.08.2019
Zapísal:
Overil:

Vasiľ

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

Jakuba

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

Veľas

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

