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Zápisnica

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 17.11.2019
o 17:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce.
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny- Cmár, 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. Informácia o stave obce ( cesty, park, MŠ, VZN, príprava rozpočtu ) a výsledku
finančnej kontroly
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 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 Šmajda
K bodu 4: Program bol prijatý v znení, ako ho predložil starosta obce. Oproti pozvánke sa doplnil o správy
z finančnej kontroly.
K bodu 5:
Starosta predložil poslancom správy z finančnej kontroly č. 6/2019 a č.7/2019, ktoré vykonala
kontrolórka obce. Následne starosta kladne zhodnotil stav, že konečne po šiestich rokoch od prísľubu
opravy cesty do obce sa táto oprava aj zrealizovala. Problémom ostáva jej šírka v niektorých úsekoch.
Pozitívom okrem nového povrchu je aj hĺbkové spevnenie vozovky na dvoch kritických miestach.
Park sa zrealizoval v rozsahu, ako to bolo v súťažných podkladoch. Ostáva ešte príprava a montáž
zábradlia, ktorá v súťaži nebola, keďže táto časť sa plánovala urobiť svojpomocne, aby sa šetrili financie.
Vzhľadom na to, že oprava parku sa pre nedostupnosť tvárnic oneskorila, montáž zábradlia sa
pravdepodobne presunie na jar budúceho roku, pričom forma realizácie prác je otázna vzhľadom na to, že
obec od 1.decembra nemá žiadneho pracovníka, ktorý by starostovi s danou vecou pomohol. Zároveň
starosta poslancov požiadal o zmenu použitia rezervného fondu tak, že z opravy mostov sa presunie 500,Eur na park. Je to v súlade so situáciou o ktorej boli informovaní, že víťazná ponuka, aj keď bola najnižšia,
presahovala o cca. 150,- Eur pôvodný rozpočet na akciu, ktorý pripravil starosta obce. Starosta podotkol,
že bol problém, aby sa do súťaže zapojil dostatok firiem a to tak pre termín realizácie, ale hlavne pre
rozpočet projektu, ktorý bol podľa uchádzačov poddimenzovaný. Oprava sa však úspešne, napriek potrebe
riešiť nepredvídané problémy, stihla zrealizovať pred príchodom mrazov. Rozdiel 350,- Eur je určený na
dokúpenie drobného pomocného materiálu pre prípravu a montáž zábradlia.
Starosta obce ďalej informoval o stave prípravy žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu komunikácie
na tzv. novej ulici a spevnenej plochy pred kultúrnym domom cez Miestnu akčnú skupinu Tri doliny.
Rozpočet je na sumu cca. 24 tisíc Eur, pričom vzhľadom na komplikované systém podávania žiadosti, obec
tak ako aj ďalšie obce zapojené v MAS, bude musieť využiť služby externého poradcu. Podľa názoru
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starostu takýto systém získania financií pre obec je veľmi komplikovaný, najmä žiadosti a systém
implementácie, ale tak to je. Pritom všetko, okrem samotnej realizácie si vyžaduje financie navyše –
projekty, verejné obstarávanie, pričom ide o jednoduchú opravu pevného povrchu. Podľa neho to umelo
predražuje to, čo obec potrebuje opraviť.
Najzásadnejší problém pre ďalšie fungovanie obce je to, ako ďalej s Materskou školou. Podľa
starostu obce si obec nemôže ďalej dovoliť prevádzkovať zariadenie, kde je vysoká miera neistoty, ako sa
podarí dané zariadenie dofinancovať. Obec už od roku 2013 udržiava Materskú školu spôsobom, že nikdy
sa nevie, čo bude na budúci rok, lebo počet detí v MŠ je malý a prevádzka a údržba MŠ sa realizuje tak, ako
sa dá. Keďže deti je stále menej a mzdy stúpajú a aktivačných pracovníkov má obec už tiež problém
zabezpečiť, je možné, že ďalšie prevádzkovanie MŠ ohrozí fungovanie celej obce. Obec sama pre seba
nemá dostatok financií pri súčasnej schéme rastu miezd a ďalších nákladov. Keďže obec už v minulosti
urobila viaceré úsporné opatrenia, hlavne v oblasti energií a v personálnej oblasti, nemá ďalšie rezervy
okrem útlmu niektorých oblasti života obce a zmeny úväzku starostu obce, aby sa kvalita života občanov
výrazne nezmenila. A keďže stav detí v MŠ pre nasledujúci rok je známy až 15. septembra, čo je neskorý
dátum na rušenie školy, hrozí, že dofinancovanie MŠ výrazne ovplyvní ďalšie oblasti života obce. Teraz je
v MŠ 5 detí, z toho tri z našej obce, čo v pripravovanom rozpočte znamená približne 10 tisíc Eur, ktoré je
treba na fungovanie MŠ nájsť. A na to obec jednoducho nemá. Toto je treba začať riešiť už teraz, keďže
starosta to rieši už niekoľko rokov ako sa dá. Čiastočný výpadok sa predpokladal z dôvodu poklesu počtu
detí , ale ten sa ešte navýšil zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čím sa výpadok
v rozpočte navýšil na predtým nepredpokladanú úroveň. Stav je naozaj vážny a nie je možné sa porovnávať
s obcami, kde je vyšší počet obyvateľov, lebo tam majú aj lepšie možnosti riešiť možný výpadok.
Následne starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN č. o vytvorení spoločného školského obvodu (
obsah sa nemení s teraz platným VZN, ale je to na požiadanie obce Košarovce s odkazom na Okresný úrad
Prešov) a VZN k miestnym daniam a odpadom. Obidva VZN budú obsahom budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bude v decembri.
Potom starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanou úpravou rozpočtu na rok 2019. Zároveň
oboznámil poslancov s pripravovaným rozpočtom na rok 2020, ktorý je ovplyvnený hlavne situáciou v MŠ
a zmenou nezdaniteľnej časti základu dane, čo má vplyv na príjmy z podielových daní. Okrem
navrhovaného rozpočtu ich oboznámil aj s jeho možnými ďalšími verziami ( spolu 12 návrhov
v elektronickej podobe), ktoré boli spracované práve s problematikou, ako vyfinancovať MŠ v obci s tým,
aby sa neohrozili ďalšie oblasti života obce. Poslanci sa priklonili k verzii, ktorú starosta navrhol ako prvú
a základnú s tým, že sa dopracujú ešte detaily, keďže dochádza k zmene v miestnych daniach a poplatkoch.

K bodu 6:
V rámci úpravy rozpočtu v poradí 6.rozpočtovým opatrením poslanci schválili zmeny rozpočtu obce, aby sa
vykryli aktuálne požiadavky na výdavkovej strane, ako je dofinancovanie miezd pracovníkov MŠ
a obecného úradu , keďže uvedené položky boli v stave, ako sa rozpočet pripravoval ešte v roku 2018
a neboli známe nové tabuľky platov, ani to, aká bude reálne štruktúra zamestnancov v obci. Opravili sa aj
položky v príjmovej časti finančných operácií, keďže sa už nestihnú niektoré veci, ako je napríklad oprava
mostov v obci a oplotenia školy. S navrhnutou úpravou rozpočtu súhlasili všetci prítomní poslanci.

K bodu 7:
V diskusii sa poslanci ďalej venovali tomu, čo starosta začal v bode 5 v rámci informácii o stave
v obci. Zaujímal ich park, ale aj situácia v rámci Miestnej akčnej skupiny. Starosta odpovedal, že nateraz
sa na valnom zhromaždení schválilo, že MAS pokračuje ďalej, ale on sám nie je presvedčený o tom, že tak,
ako sú veci nastavené, že je to dobre nastavené. Každopádne je však potrebné, aby po 4 rokoch fungovania
MAS sa pre obce spravilo aj niečo hmatateľné.
Následne sa diskusia vrátila k pripravovanému rozpočtu na rok 2020, ako aj k situácii v obci,
o ktorej sa písalo aj v občasníku Jankovčan číslo 8. Ide práve o MŠ a odpady a aj miestne dane. Obec sa
dlhodobo snaží o informovanie občanov a ich smerovanie k minimalizácii tvorby zmesového komunálneho
odpadu tým, že sa bude vhodne separovať a kompostovať. Keďže množstvo odpadu stúpa, niektorí
neseparujú dostatočne a možno vôbec a obec nemá možnosti, ako to ovplyvniť – nepomohla ani požiadavka
na ZMOS o výklad legislatívy a pomoc v danej veci, napríklad úpravou zákona, pristúpi sa k zvýšeniu
poplatkov v obci za komunálny odpad a aj k zvýšeniu miestnych daní, keďže obec v posledných rokoch
doplácala na komunálny odpad a výdavky obce stále stúpajú, ale dane a poplatky ostali nezmenené.

strana3
Obec plánovala obmedzenie počtu kuka nádob na domácnosť podľa počtu osôb tak, ako to sa robí
v mnohých obciach a mestách, ale podľa názoru starostu obce ( aj iných odborníkov) je to v rozpore so
zákonom, pričom nie je nikým dané, ako možno kontrolovať a aj postihovať tých , ktorí neseparujú
a nekompostujú. Tým vzniká veľká disproporcia v tvorbe odpadu medzi jednotlivými domácnosťami,
pričom poplatok na osobu a deň je rovnaký pre každého.
Poslanci sa k danej téme vyjadrili, že je zlé, ak jeden separuje a snaží sa dodržiavať pravidlá
vzájomného spolužitia a druhý to zneužíva a pýtali sa, či nie je možné to nejako regulovať. Starosta však
žetónový zber v obci nechce, lebo bude to drahšie, náročnejšia a hlavne odpad bude sypaný kade tade po
okolí obce a možno aj v obci. Limitácia nádob na domácnosť podľa neho v zákone teraz nemá oporu.
Nálepky na označenie kuka nádob objednal – ale asi sa nevyužijú. To je jeden z príkladov kde tí, čo
rozhodujú a tvoria zákony, nepoznajú skutočnosť a to, ako sa žije aj mimo mesta a že je na občanoch, či
a ako spolupracujú a ako si každý vysvetľuje zákony.
V prípade MŠ súhlasia s názorom starostu obce. Je treba ozaj posúdiť, či obec má na to, aby sa MŠ
v obci udržala. A ak je to na hrane, je treba aj aktívny prístup rodičov, ktorý však je skôr negatívny, keď sa
im nezdá, prečo je pri učiteľke v MŠ aj nejaká pomocná sila – tu upratovačka ( na skrátený úväzok),
prípadne iná osoba, ktoré učiteľke vypomáhajú aj pri dohľade na deti. Ak už to verejnosť nechápe, že
otázka bezpečnosti je veľmi dôležitá, tak nemá zmysel uvažovať o akejkoľvek snahe o zachovanie MŠ
v obci aj naďalej. Starosta upozornil, že ako bolo povedané skôr, deficit v MŠ sa nemôže vyrovnávať iba na
účet starostu obce, ako si to niektorí myslia. Starosta robil rôzne opatrenia na znižovanie nákladov, ktoré sa
občanov nedotkli, nevypláca si plné náhrady za cestovné a ďalšie veci rieši tak, aby dopad na občanov bol
čo najmenší. Ak má ísť s úväzkom dole, pôjde, ale nie preto, aby dofinancoval riaditeľa v škole, kde je
zopár deti a kde je iba poldenná prevádzka. Nevidí dôvod na odchod z funkcie starostu obce, ale ak sa
občania v petícii vyjadria, že materská škola musí byť v obci zachovaná, tak je ochotný diskutovať aj
o takomto kroku za predpokladu, že to MŠ zachráni na dlhšie obdobie. Je to z dôvodu, že chod takej malej
obce s MŠ, kde je minimum žiakov sa nedá plánovať tak, aby nedošlo k nepredpokladaným
niekoľkopercentným výpadkom v rozpočte oproti plánu. Nemáme aktivačných pracovníkov a preto
predpoklad, že situáciu bude riešiť tak, ako to riešil už roky doteraz, taký predpoklad vzhľadom na
aktuálnu situáciu v obci a spoločnosti nie je reálny.

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 16.11.2019
Zapísal:
Overil:

Vasiľ

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

Jakuba

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

Veľas

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

