
 

 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 6 / 2019  

zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 

 

 

 

A.       Berie na vedomie: 

1. - správu o výsledku finančnej kontroly č. 8/2019 a ročnú správu o výsledkoch finančnej   

          kontroly za rok 2019 v obci Jankovce, ktoré spracovala kontrolórka obce pani Jakubová  

2. - odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na roky                       

         2020 - 2022 

3. - informáciu o hospodárení obce za roky 2017-2018 a očakávanú skutočnosť na rok 2019 

4. - viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022 

 

 

B.       Určuje:  

1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ 

2. - overovateľov zápisnice:  Jakuba, Veľas 

 

 

C.       Volí: 

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

 

 

D.       Schvaľuje: 

1.   - program zasadnutia 

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

3. - návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jankovce na 1. polrok 2020 

4. - rozpočet obce na rok 2020 

5. -  nové znenie prílohy č.1 k predpisu: Zásady o úhradách za služby poskytované obcou  

                 Jankovce 

6. -  rozpočet obec na rok 2020 

 

Rozpočet - príjmy Rozpočet na rok 

2020 

v € 

Bežné príjmy 102905 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie 

príjmové 

14000 

Príjmy spolu 116905 

 

Rozpočet -  výdavky Rozpočet na rok 

2020 

v € 

Bežné výdavky 102905 

Kapitálové výdavky 14000 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 

Výdavky spolu 116905 

 

 

 

 



 

 

7.   - úpravu rozpočtu obce pre rok 2019:  Rozpočtové opatrenie č. 7 / 2019 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2019 

pred 7. úpravou 

rozpočtu  

Návrh na  

 7. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2019 

po 7. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné príjmy 123576 1 123577 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie 

príjmové 

16000 -5610 10390 

Príjmy spolu 139576 -5609 133967 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2019 

pred 7. úpravou 

rozpočtu  

Návrh na  

 7. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2019 

po 7. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné výdavky 130076 -149 129927 

Kapitálové výdavky 9500 -5460 4040 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu 139576 -5609 133967 

 

E. Uznáša sa na: 

- Všeobecne záväznom  nariadení č. 1/2019  o určení spoločného školského obvodu pre obec 

Jankovce  

- Všeobecne záväznom  nariadení č. 2/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jankovce.  

 

F.       Odporúča a povoľuje: 

- starostovi obce vykonať konečnú úpravu rozpočtu v závere roka 2019 tak, aby, ak to skutočné 

príjmy a výdavky dovolia, tak finančné operácie príjmové, ktoré sa nevyužijú na výdavkovej strane, 

boli v rozpočte na rok 2019 znulované a výdavková časť k tomu prislúchajúca bola preúčtovaná 

z prostriedkov rezervného fondu ( kód 46) na bežné výdavky (kód 41) s cieľom nemať schodkový 

bežný rozpočet. Uvedené sa týka výdavkov na odstránenie havarijného stavu oplotenia a osvetlenia 

parku. Túto úpravu rozpočtu môže vykonať starosta obce aj sám, ak situácia neumožní urobiť 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v danej veci. T.j. obecné zastupiteľstvo povoľuje 

starostovi obce vykonať zmeny v rozpočte tak v príjmovej ako aj výdavkovej oblasti, čo umožní 

využitie prostriedkov rezervného fondu v prípade potreby hneď na začiatku roku 2020, keďže sa 

plánujú viaceré investičné akcie.  

 

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci.  

 
 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Jakuba, Šmajda                           

 

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

                                   

                dňa  13.12.2019   ............................................. 

                                                                        Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

  

 

 

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

                      

                                        Veľas      .....................................................................   


