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Zápisnica 

 

 

 

zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 23.10.2020  

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. Informácia starostu obce o aktuálnej situácii v obci 

6. Prerokovanie a schválenie žiadiosti o poskytnutie návratných finančných výpomocí (pôžičiek) pre 

obec z MFSR  

7. Diskusia 

8. Schválenie návrhu na uznesenie 

9. 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 aktuálnym stavom v obci, hlavne čo sa týka financií. Keďže na 

vykrytie výdavkov obce v tomto roku boli vyčlenené prostriedky z rezervného fondu, aby bol dostatok 

finančných prostriedkov rámci bežných výdavkov a je možnosť podania  žiadosti  o poskytnutie návratných 

finančných výpomocí (pôžičiek) obci na  kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku  

2020  na základe uznesenia  vlády Slovenskej republiky č. 494 z  12. augusta 2020, požiadal poslancov aby 

zhodnotili túto možnosť. Obec by tým  získala tohto roku prostruiedky vo výške  4 468,- €, čím by sa 

rezervný fond obce uchoval na riešenie ďalších krízových situácii a rozvoja obce,  pričom je predpoklad, že 

sa hospodárska situácia v štáte bude v budúcich rokoch vyvíjať lepšie a splácanie uvedenej výpomoci sa 

prenesie do rokov 2024 – 2027 bez navýšenia.  Uvedená výška výpomoci je daná odhadom výpadku 

podielových daní pre obec Jankovce v roku 2020.   

 

 

K bodu 6:    

Poslanci na základe informácii z bodu 5 a stanoviska hlavnej kontrolórky obce k uvedenej návratnej 

finančenj výpomoci, prerokovali a shcválili podanie žiadosti  o poskytnutie návratných finančných 

výpomocí (pôžičiek) obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020  na základe 

Uznesenia  vlády Slovenskej republiky č. 494 z  12. augusta 2020 a to  vo výške 4 468,- € 
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K bodu 7: 

      Diskusiabola veľmi krátka a týkala sa stavu rozpočtu obce v tomto roku a výhliadke na budúci rok. 

Starosta poslancov stručne informoval, že rozpočet na rok 2021 je už pripravený, len ešte treba dotiahnúť 

detaily. Ak nebudú následky koronakrízy, situácia by mala byť lepšia ako v tomto roku. Rozpočet na rok 

2020 sa darí držať vďaka tvrdým opatreniam nakupovať iba nevyhnutne nutné veci  a práve možnosť 

čerpania uvedenej výpomoci z MF SR umožní obci lepšie zvládnuť situáciu v bežných výdavkoch, keďže 

na tento rok neboli vykryté viaceré položky tak, ako je reálny náklad počas roka a stále sa čaká na ďalší 

vývoj, aký bude v posledných mesiacoch, t.j. či bude nutné presúvať niektoré položky do následujúceho 

roka. 

Poslanci však vzhľadom na situáciu s Covid 19 súhlasili s ukončením zasadnutia s tým, že ďalšie otázky sa 

prerokujú snáď už v lepšej epidemiologickej situácii.  

      

 

K bodu 8:  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 9: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 19:50.  

 

 

 

V Jankovciach  23.10.2020 

 

 

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

 

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

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


