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Zápisnica 

 

z  1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 07.03.2020 

o 18:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny -  Cmár, Šmajda, Veľas 

Počet prítomných poslancov: 3 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. Oboznámenie poslancov so správou z finančnej kontroly a s aktuálnou situáciou v obci. 

6. Diskusia.   

7. Schválenie návrhu na uznesenie 

8. Záver 

 

K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ .  Skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci z piatich  

a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Ospravedlnili sa poslaneci  p. Jenčová a p. Jakuba. 

 

K bodu 2:  Za zapisovateľa bol určený Vasiľ.  Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj 

schválení poslanci Šmajda a Veľas. 

 

K bodu 3: Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie prebehla jednohlasne – všetci súhlasili, aby 

komisie pracovali v rovnakom zložení: predseda  Cmár, Šmajda a Veľas . 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5: Starosta najprv oznámil prítomným so správou z finančnej kontroly č. 1/2020, ktorú vykonala 

kontrolórka obce. Poslanci zobrali uvedenú správu na vedomie. Ďalej ich oboznámil s rozpočtovým 

opatrením č.1 /2020, ktoré vykonal starosta obce. 

Následne starosta informoval,  že v závere roku 2019 bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou 

dotácie na Environmentálny fond na činnosť L6 :na projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho 

domu obce Jankovce“  po tom, čo bola vyhlásená nová výzva, keďže obec v žiadosti z apíla 2019 nebola 

v danej veci úspešná. Ide o prvú časť projektu v sume 205 578,83 Eur, kde je požiadavka na dotáciu vo 

výške 182 857,- Eur. 

Zároveň informoval o stave v príprave žiadosti v rámci Miestnej akčnej skupiny na projekt „ Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie a spevnenej plochy“ v celkovej sume 23194,24 Eur, pričom v rámci dotácie je 

žiadané 17 316,96 Eur. 

Následne informoval, že aj keď je ešte len začiatok roka, povrdzuje sa, že financovanie obce bude v tomto 

roku zložité, ako sa predpokladalo pri príprave rozpočtu na rok 2020. Upozornil na aktuálne dva najväčšie 

problémy, ktoré sa už preberali aj na minulých zasadnutiachh a to problematiku udržateľnosti Materskej 

školy ( MŠ)  v obci a fakt, že obec k dátumu konania zasadnutia nemá žiadneho pracobvníka, ktorý by sa  

mohol v priebehu roka starať o zeleň a čistotu v obci a ani nevie, či sa podarí niekho zohnať. K téme MŠ 

upozornil, že nevidí reálnu možnosť udržať MŠ v obci bez toho, aby neboli ohrozené iné oblasti obce a že 

treba čím skôr jasné rozhodnutie v danej veci, aby v prípade uzatvorenia školy, k tomu došlo ku koncu júna, 

čím náklady s tým spojené budú minimálne z pohľadu možných nákladov. 

K téme poriadku v obci povedal, že v minulosti, aj keď sám pomáhal s kosením, tohto roku situácia vyzerá 

tak, že niektoré časti obce nebudú udržiavané a možno vôbec a bude nutné nejako zapojiť občanov obce, 

aby obec ako tak vyzerala.  

 

K bodu 6: 

         V diskusii sa poslanec Šmajda pýtal, ako je to s ukončením opravy parku. Starosta povedal, že práce 

ktoré boli vysúťažené sa spravili a ostáva ešte zrealizovať zábradlie, čo sa malo vzhľadom na šetrenie 

financiami robiť svojpomocne, ale vzhľadom na stav aký v obci aktuálne je, je otázne, kdedy sa zrealizuje. 

Materiál na to je, ale starosta to sám nezvládne, keďže nie je zvárač a ani na taký objem prác nemá čas 

a bude rád, ak sa mu podarí svojpomocne aspoń ako tak pokosiť park a okolie parku, okolo kultúrneho 

domu a časť ihriska pre deti. Starsotlivosť o okolie školy, cintorín, plochu pod cintorínom  a ďalšie plochy, 
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vrátane potoka cez obec sám nevie, či a ako sa to vôbec podarí obhospodárovať. Ak sa nepodarí niekoho 

zabezpečiť a nebude ochota občanov obce o spoluprácu, tak situácia bude vážna.   

 

 

K bodu 7:  Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ, ktoré  

prečítal predseda návrhovej komisie p. Cmár a za znenie ktorého zahlasovali všetci  prítomní poslanci. 

 

K bodu 8: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 19:15 ukončil..  

 

 

V Jankovciach  07.03.2020 

 

 

 

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

 

Overil:            Šmajda        ............................ 

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


