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Zápisnica 

 

 

 

z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 28.08.2020  

o 19:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny-  Jakuba,  Jenčová, Šmajda, Veľas 

Počet prítomných poslancov: 4 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. 5/2020  vykonanej  kontrolórkou obce 

6. Schválenie 

- 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 štyria  poslanci z piatich  

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

 

 

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

schválení poslanci  Šmajda, 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 Veľas. 

 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

 

K bodu 5: Starosta oboznámil prítomných s výsledkom  finančnej kontroly č.5/2020 a ktoré vykonala 

kontrolórka obce  a listom audítora k účtovnej závierke.  Obidva správy zobrali prítomní poslanci zobrali na 

vedomie. 

 

 

K bodu 6:    

Starosta obce požiadal prítomných o prerokovanie úpravy rozpočtu obce, ktorý reaguje na aktuálny stav 

situácie v obci.  Ide hlavne o zrušenie predpokladaných príjmov a výdavkov na zabezpečenie aktivačných 

pracovníkov prostredníctvom úradu práce, ktoré obec nezískala, keďže takéto výzvy neboli a predpoklad je, 

že ani nebudú, aby rozpočet obce bol reálny. K tomu úprava niektorých výdavkov na strane služieb a na 

zabezpečenia potrebného  materiálu pre rozvoj obce. 
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K bodu 7: 

Starosta obce  informoval poslancov o aktuálnej situácii v obci. Spomenul prebiehajúcu  petíciu občanov 

obce v súvislosti s vodovodom. Upozornil na stav, že niektorí obyvatelia sa domáhajú prístupu k pitnej 

vode, ale bez toho, aby boli príslušné vetvy vodovodu skolaudované, nie je možné takéto napojenie 

realizovať a tak isto nie je možné umožniť občanom napojenie sa na rozvod vody popod cestu, keďže 

vodovod sa realizuje podľa projektovej dokumentácie a hlavný rozvod je robený  po oboch stranách ulice. 

Preto podporuje danú petíciu, lebo 24 rokov od vydania stavebného povolenia je dlhá doba a možno 

pomôže, aby príslušné orgány štátu sa začali zaoberať reálnymi problémami ľudí a tie pomáhať aj riešiť, ak 

ich nedokáže riešiť obec, keďže nemá na to ani financie, ani dostatočné personálne zázemie. Je zrejmé, že 

niekde je v systéme chyba a minimálne 10 rokov sa nenašiel takmer nikto, kto by mal snahu danú situáciu 

s obcou aj reálne odkomunikovať a to napriek požiadavkám starostu obce o prijatie na príslušných 

miestach.  Podávanie žiadosti, ktoré sa nikdy neschvália,  nie sú riešením a ani nemôžu vyriešiť ďalšie 

problémy, ktoré medzičasom vznikli. 

   

Ďalej informoval, že aktuálny predpokladaný výpadok PD pre rok 2020 v prognóze z 18.08.2020 je           

4468,- Eur.  Pre Mateskú školu obec získala finančný príspevokvo výške 2561,59  Eur na úhradu časti 

mzdových nákladov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvlsosti s ochorením Covid – 19.  

Obec pre rok 2020 ma schválený rozpočet, v ktorom neboli pre predpoklad nízkych podielových daní 

zahrnuté všetky potrebné výdavky, ktoré obec bežne počas roka má, vrátane časti miezd.  Obec však míňa 

minimum financií na tovary a služby a čo sa dá sa zabezpečuje vlastnými silami. Príkladom je aj 

dokončenie kovovej časti oplotenia parku. Urobil to pracovník obce, ktorý je zamestnaný na skrátený 

pracovnú úväzok za účelom kosenia v obci a to spolu so satrostom obce, čím obec opäť ušetrila časť 

financií. 

     Je snahou minimalizovať výdavky, aby rezervný fond v čo najväčšej miere ostal na podporu 

kapitálových výdavkov, lebo hlavne práve za daným účelom sa niektoré veci v minulosti robili vlastnými 

silami, aby boli k dispozícii nejaké financie pre rozvoj obce, ako je projektová dokumentácia, spoluúčasť na 

financovaní alebo odstraňovanie havarijných stavov objektov obce.  Starosta však poslancov informoval, že 

by bolo vhodné, aby zamestnaec, ktorému sa v mesiaci september končí pracovná zmluva, bol na obci 

zamestnaný ešte minimálne aspoň 2 mesiace, keďže práce je dosť a nie je možné, aby starosta obce sám 

realizoval všetky veci, vrátane tých v teréme.  Využitie služieb bude výrazne drahšie. Obec pracovala od 

decembra 2019 do mája 2020 vrátane bez akéhokoľvek zamestnanca na údržbu a poriadok v obci. Takto sa 

poriadok a údržba objektov v obci bez aktívnej pomoci občanov realizovať nedá. 

    Obec zabezpečila na vykurovanie obecného úradu drevo, aby sa šetrili náklady, keďže kúrenie 

elektrickou energiou je síce jednoduchšie, ale aj výrazne drahšie a iná forma nateraz k dispozícii nie je. 

Využívať sa bude teda na temperovanie počas noci elektrická energia a v čase pracovnej doby drevo.        

Zdá sa, že sa už rozhýbala aj činnosť MAS Tri doliny, o čom svedčí zriadenie kancelárie MAS 

v Ohradzanoch, ako aj začiatok vyhodnocovania žiadosti.   

 

     

K bodu 8: 

      Poslanci na základe bodu 8 súhlasili s potrebou podržania pracovníka pre údržbu aj do konca roka 

a dlhšie  ak je treba a schválili, aby v prípade potreby starosta obce presunul časť nevyužitých  prostriedkov 

rezervného fondu schválených na rok 2020  pre investície  na úhradu výdavkov spojených so zamestnaním 

uvedeného pracovníka a teda ak bude potrebné, aby sa suma 5646,- Eur z uznesenia č.2/2020 navýšila 

o predpokladanú sumu 2 000,- Eur pre rok 2020. Starosta informoval, že na takýto prípad sa môže zobrať aj 

návratná pôžička v súvislosti s riešením situácie okolo Covid-19, ale  je radšej za riešenie využitím 

rezervného fondu, ak to bude nevyhnutné, než žiadať banku o zdroje, ktoré obec aktuálne má - aj keď 

v rezervnom fonde a ktoré vzhľadom na aktuálnu legislatívu môže využiť.  

     Otázka čistenia rigolov v obci vzhľadom na to, že  obec nemá dostatok pracovníkov na takúto činnosť, 

musí byť riešená výpomocou občanov. Niektorí tak aj robia, niektorí robia v danej veci prieky, ale bez ľudí 

a dostatku financií na služby to nejde. Časy aktívneho záujmu občanov o svoje okolie sú zdá sa už preč. To 

platí aj o miestnom fitbalovom ihrisku, ktoré nie je vo vlastníctve obce a o ktoré už nikto okrem starostu 

nejaví záujem. Ani tu teda nemožno očakávať, že dôjde k zlepšeniu stavu. 

      Názor starostu v otázke poriadku v obci je taký, že obec je domovom všetkých čo tu žijú, nielen starostu 

obce. Pravdepodobne sa vyčerpali rezervy, ktoré boli a asi budeme musieť na vlastnej koži pochopiť, že 

o obec sa musíme starať všetci, nielen zopár jednotlivcov, ktorí sú ochotní pomáhať. Či sa to bude riešiť 

zmenou starostu obce alebo iným spôsobom, to povedať nevie. Obec sa síce dala za posledné roky ako tak 

do poriadku, ale okrem čistenia a kosenia, ktoré je teraz veľkým problémom vzhľadom na absenciu 
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aktivačných pracovníkov, ktorí to robili v obci dlhé roky, je treba sanovať ďalšie veci, ktoré dlhodobo 

neboli udržiavané. Platí to aj v prípade miestných komunikácií.    

      

 

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 21:00.  

 

 

 

V Jankovciach  28.08.2020 

 

 

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

 

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

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


