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Zápisnica 

 

z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 07.06.2020  

o 16:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny-  Cmár,  Jenčová, 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. Prerokovanie: 

       -    výsledku finančnej kontroly č. 2/2020, č. 3/2020 a a č. 4/2020 vykonaných kontrolórkou  

             obce 

- výročnej správy o hospodárení obce Jankovce za rok 2019 

- odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jankovce 

za rok 2019 

- správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 

2019 

6. Schválenie 

- záverečného účtu obce Jankovce  za rok 2019 

- celoročného hospodárenia obce za rok 2019 

- zaúčtovania účtovného výsledku hospodárenia za rok 2019 

- návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jankovce na 2.polrok 2020 

- úpravy rozpočtu obce na rok 2020 

7. Informácia starostu obce o aktuálnej situácii v obci 

8. Diskusia 

9. Schválenie návrhu na uznesenie 

10. Záver 

 

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

a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Ospravedlnil sa poslanec p.Jakuba a Šmajda.. 

 

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

schválení poslanci  Cmár 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 oboznámil prítomných s výsledkom  finančnej kontroly č.2/2020, č. 3/2020 a č. 4/2020, 

ktoré vykonala kontrolórka obce a ktoré prítomní poslanci zobrali na vedomie. 

V ďalšom sa prerokovalo hospodárenie obce za rok 2019. Starosta oboznámil poslancov s následovnými 

dokumentami: 

- s výročnou správou o hospodárení obce Jankovce za rok 2019    

- s návrhom na Záverečný účet obce Jankovce a s rozpočtovým hospodárením za rok 2019 

- s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

- so správou nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2019  

- s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020 

- s úpravou rozpočtu obce na rok 2020 –  rozpočtové opatrenie č.2, ktoré vykonal starosta obce 

 

Stručne k prerokovanému:  Rezervný fond pre rok 2019  bol 24 685,28 €, z toho sa v roku 

2019 použilo 4040,-Eur na prípravu projektovej dokumentácie na rozvoj obce a to konkrétke pre objekt 

kultúrneho domu a vybraté úseky komunikácii v obci.  K 01.01.2020 bol teda rezervný fond vo výške 

20 645,28 € a po započítaní prebytku finančných operácií z roku 2019  vo výške  1086,64 €  bude rezervný 
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fond pre rok 2020 vo výške 21 731,92 €. Obec v roku 2019 hospodárila s prebytkom  bežného rozpočtu vo 

výške 948,44 € a schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 4040,- €, teda so schodkom 3091,56 €. 

 

Obec v roku 2019 realizovala opravu osvetlenia a oplotenia parku, ktoré boli v havarijnom 

stave a to vo výške 17 149,81 €.  Obec realizovala opravu a údržbu aj ďalších objektov, aj keď menšieho 

rozsahu, ale len vlastnými silami bez nákladov na služby  a to pre objekty garáže, školy a kultúrneho domu.  

 

 Záporný hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 9 652,78 € navádza predstavu, že sa  

v roku 2019 nehospodárilo dobre. Je to však dané tým, že obec nemala kapitálové príjmy, ale výdavky boli  

a taktiež sa stále  odpisujú veľké investície z minulosti, ako je verejný vodovod, škola, kultúrny dom, dom 

nádeja  a ďalšie. Zároveň sa pokračuje v realizácii opráv verejných objektov, kde dostatočná údržba 

chýbala od ich výstavby.  

 

K bodu 6:   Po tom, ako sa poslanci podrobne oboznámili s dokumentmi uvedenými v bode 5, po  

ich prerokovaní postupne prijali tieto rozhodnutia:  

- schválili záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad 

- schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad 

- schválili tvorbu rezervného fondu  vo výške 1086,64 €   

-    schválili hospodársky výsledok za rok 2019 - záporný v sume 9 652,78 €  zúčtovať na účet  428 –  

     nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

-   schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020 

Pri každom jednotlivom rozhodnutí, uvedenom v tomto bode programu, hlasovali za jeho schválenie všetci 

prítomní poslanci. 

Starosta obce oboznámil prítomných s úpravou rozpočtu obce, ktoré vykonal starosta obce a to rozpočtové 

opatrenie č. 2 z 18.03.2020  a  požiadal ich o prerokovanie a schválenie ďalšej úpravy rozpočtu obce na rok 

2020 – rozpočtové opatrenie č.3. s tým, že najprv prejdú k bodu 8. 

 

 

K bodu 8: 

          Starosta obce  informoval poslancov o aktuálnej situácii v obci. Už aj tak zlú situáciu v oblasti 

zabezpečenia všetkých potrebných služieb pre obyvateľstvo zhoršil vplyv koronavírusu Covid 19.  

Možnosť, ako pomôcť v danom smere v obci je využiť rezervný fond tam, kde je to nutné, keďže  

MFSR to umožnilio zákonom  č. 67/2020 Z. z.Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  Obec dlhé 

roky šetrila rôznymi opatreniami a ušetrené financie končili v rezervnom fonde. Je teda namieste, aby sa 

časť z nich využila v čase krízy, ak je to pre potrebné.  

  V súvislosti s koronavírusom Covid-19 treba očakávať jeho negatívny dopad na obec. Podľa 

poslednej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovedňosť ( RRZ)  z 16.4.2020 sa predpokladá výška 

podielových daní pre obec na rok 2020 vo výške 77 287,- Eur, čo je oproti pôvodnému plánu MFSR vo 

výške 82 933,- Eur pokles o 5646,- Eur. 

V následujúcom období sa bude analyzovať skutočný vývoj situácie a bude treba zaujať potrebné 

stanovisko Obecného zastúpiteľstva k využitiu prostriedkov Rezervného fondu obce na riešenie krízovej 

situácie. Už teraz aj na základe uvedenej prognózy, ale tiež na základe toho, že rozpočet obce na rok 

2020 bol pripravený s tým, že v priebehu roku 2020 sa budú hľadať ďalšie zdroje, ako zabezpečiť 

niektoré oblasti v rozpočte  pokryté nateraz iba núdzovým riešením, navrhuje sa využiť už teraz aj 

rezervný fond na to, aby sa riešila krízová situácia v obci v súvislosti s nedostatok financií na údržbu 

obce, ale aj na materskú školu.   

       Potvrdila sa prognóza z minulosti, že obec nebude mať nikoho na to, aby robil údržbu zelene 

a objektov obce. Keďže situácia je kritická , starosta sa rozhodol riešiť situáciu v obci zamestnaním na 

kratší pracovný úväzok jedného pracovníka. Vykrytie  jeho mzdy sa navrhuje  z rezervného fondu, 

keďže možnosť využívania doterajších schém cez UPSVaR nateraz nie je aktuálna. 

   Starosta obce informoval poslancov, že tak, ako to s nimi prebral jednotlivo, Materská škola v obci 

sa zachová aj na následujúci rok, keďže rodičia sa postavili za jej zotrvanie, zabezpečujú aby v škole 

bolo viac detíí a je predpoklad, že do školy príde 9 detí, čo bude dostatok na jej prevádzku bez toho, aby 

na ňu doplácala obec. Tento rok však budeme musieť hľadať spôsob, ako situáciu zvládnuť s financiami, 

ktoré máme a navrhuje sa využiť práve rezervný fond, keďže obec v minulosti aj práve vďaka situácii 

v školstve dokázala riešiť problematiku obce presunutím zdrojov, ako to bolo potrebné. Obec odkladala 

v lepších časoch nie preto, že mala, ale preto, že mnohé veci sa riešili hľadaním optimalizácie a vlastnou 

prácou aj tam, kde iní využívajú služby.       
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Poslanci na základe úvedených informácii prerokovali predložený návrh na úpravu  rozpočtu obce na rok 

2020 – rozpočtové opatrenie č.3  a následne ho všetci prítomní odsúhlasili a schválili.   

 

  

K bodu 9: 

         Diskusia sa viedla v súvislosti s bodom 8.  Starosta obce tu poslancov oboznámil s analýzou stavu 

obce od roku 2005 až po rok 2020, kde bolo porovnanie viacerých hľadísk, ktoré vplývajú na ekonomiku 

obce, aby poslanci boli lepšie zorientovaní aj pre prípad riešenia aktulneho stavu v obci. Bolo preukázané, 

že ak by sa v minulosti neurobili viaceré úsporné opatrenia, tak situácia v obci by bola z pohľadu 

zabezpečenia akýchkoľvek služieb obyvateľstvu veľmi zlá, až katastrofálna. Starosta obce podčiarkol, že 

enormný nárast byrokracie, pokles počtu detí v školských zariadeniach, zmeny zákonov hlavne v oblasti 

zamestnanosti a ich dopad na obec a úplný výpadok aktivačných pracovníkov v obci nedáva možnosť 

udržiavať zelené plochy v obci v stave, ako boli predtým a ani zásadným spôsobom zlepšiť poskytovanie 

služieb, skôr pôjde aspoň o udržanie pôvodného stavu.   

Starosta ďalej upozornil, že vývoj v obci je nepochopiteľný. Napriek tomu, že tu nie je žiadny pracovník na 

obci na údržbu , čaká sa, že starosta obce sám vyčistí priekopy,  pokosí všetky zelené plochy a bude ešte 

zbierať odpadky po obci. Asi bolo zlé ukázať, že starosta vie aj kosiť, aj robiť kde aké iné manuálne práce.  

Pripomenul poslancom, ako to bolo pred jeho príchodom a povedal, že takto to ďalej ísť nemôže, aby bola 

taká ignorácia verejného záujmu. Obec sa podarilo ako tak stabilizovať, aj keď je tu veľa problémov 

nedoriešených. Veľa závisí od starostu obce, ale nie všetko.  

       Poslanci sa zhodli, že je potrebné, aby občania obce boli aktívnejší v pomoci obci. Navrhujú, aby sa 

vrátilo k tomu, čo bolo bežné v minulosti – brigády. Treba povedať, že možno to bude jediná možnosť, ako 

tej obci pomôcť, ale je treba povedať aj inú stránku tejto veci, že už sa to skušalo a kým jedni pomôžu, iní 

sa vôbec nezapoja.       

 

      

K bodu 9:  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 10: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 19:00.  

 

 

V Jankovciach  07.06.2020 

 

 

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

 

Overil:            Cmár           ............................ 

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


