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Zápisnica 

 

 

 

zo  6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 13.12.2019  

o 19:00 hod. 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 výsledkoch finančnej kontroly a ročnej správe o výsledku finančnej kontroly za rok 

2019 a prerokovanie návrhu plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2020  

6. Informácia o hospodárení obce za roky 2017-2018 a očakávanej skutočnosti na rok 2019 

7. Uznesenie sa na znení VZN o určení školského obvodu a VZN k miestnym daniam a poplatkom. 

8. Schválenie novej prílohy č.1 k predpisu: Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Jankovce  

9. Oboznámenie sa s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na 

roky 2010-2022 

10. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2020, 2021 a 2022   

11. Úprava rozpočtu obce pre rok 2019 

12. Diskusia 

13. Schválenie návrhu na uznesenie 

14. 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. Cmár. 

 

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  Jakuba 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 správu z finančnej kontroly  č. 8/2019 a ročnú správu o výsledkoch 

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

Poslanci uvedené správy zobrali na vedomie a následne schválili predložený návrh plánu  kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2020. 

 

K bodu 6:   

Starosta obce predložil poslancom informáciu o hospodárení obce za roky 2017-2018 a očakávanej 

skutočnosti na rok 2019, ako podklad pre prerokovanie rozpočtu na rok 2020. Bežný rozpočet pre rok 2019 

je schodkový z dôvodu opravy havarijného stavu miestneho parku. Aktuálne sa ukazuje, že teoreticky by 

bolo možné mať vyrovnaný rozpočet aj v tomto roku, ale to bude možné presne povedať až v závere roka, 

ale to by znamenalo upraviť všetky prebytkové položky rozpočtu na skutočné čerpanie. Nateraz ostáva 
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rozpočet schodkový. Obec celkovo v posledných rokoch investuje veľa do opráv, čo vychádza zo stavu 

objektov v obci, ktoré sa dlhý čas neopravovali. 

 

K bodu 7:   

Poslanci boli už na piatom zasadnutí OZ  oboznámení s pripravovaným znením Všeobecne záväzného 

nariadenia  ( ďalej len VZN)  č. 1/2019  o určení spoločného školského obvodu pre obec Jankovce               

a VZN č. 2/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Jankovce. Keďže neprišli žiadne návrhy na zmenu znenia, poslanci sa uzniesli na 

uvedených VZN tak, ako boli navrhnuté a vyvesené. 

 

 

K bodu 8:   

Poslanci po oboznámení stavu v poplatkoch za služby poskytované obcou Jankovce, kde obec má nižšie 

poplatky za služby ako mnohé iné obce v okolí, schválili nové znenie prílohy č.1 k predpisu: Zásady o 

úhradách za služby poskytované obcou Jankovce. To síce neprinesie obci nejaké veľké príjmy, ale pomôže 

obci aspoň trochu eliminovať narastajúce výdavky, ktoré obec má, ak chce dodržiavať to, čo je na ňu 

kladené.   

 

K bodu 9:   

Poslanci sa oboznámili so stanoviskom kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022, ktoré je: 

Posúdením navrhovaných rozpočtových príjmov a výdavkov na rok 2020 bolo zistené, že navrhovaný 

rozpočet je zostavený tak, aby celkové výdavky boli pokryté reálnymi príjmami. 

Poslanci zobrali uvedené stanovisko kontrolórky obce na vedomie, ako aj ňou daný návrh  na uznesenie. 

 

K bodu 10:   

Keďže sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo rozpočtom na rok 2020 už na svojom piatom zasadnutí, na 

základe bodov 6, 7 a 9 tohto zasadania, po krátkej rozprave schválili rozpočet na rok 2020 tak, ako bol 

predložený a rozpočet na roky 2021 a 2022 zobrali na vedomie. 

 

 

K bodu 11:   

Poslanci po krátkej rozprave navrhovanú zmenu rozpočtu schválili.0 

 

K bodu 12:   

Týkala sa aktuálnych situácie s podávaním žiadosti na EF k zatepleniu KD, doplnenia žiadosti o vodovod 

a stavu okolo MAS, ako aj stavu v MŠ v súvislosti s už aj teraz schváleným rozpočtom na rok 2020 

a predpokladaného vývoja do budúcnosti. 

      

K bodu 13:  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 14: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ  o 21:00 hod.  ukončil.  

 

 

V Jankovciach  13.12.2019 

 

 

Zapísal:               Vasiľ      ............................ 

 

Overil:            Jakuba        ............................ 

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

 


