Obecný úrad Jankovce,

067 24 Jankovce 74,

okr. Humenné

Uznesenie č. 5 / 2020
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 28.11.2020

A.

B.

C.

Berie na vedomie:
1. - správu o výsledku finančnej kontroly č., 6/2020, 7/2020 a 8/2020 vykonanej hlavnou
kontrolórkou obce
2. – odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na roky 20212023
3. - informáciu o hospodárení obce za roky 2018-2019 a očakávanú skutočnosť na rok 2020
4. - viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
Určuje:
1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ
2. - overovateľov zápisnice: Šmajda, Jakuba
Volí:
1. - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Jenčová, Cmár, Jakuba

D.
1.
2.
3.
4.

Schvaľuje:
- program zasadnutia
- na návrh starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ, overovateľov zápisnice: Šmajda, Jakuba
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2021
- rozpočet obec na rok 2021

Rozpočet - príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu
Rozpočet - výdavky

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2021
v€
114021
0
14663
128684
Rozpočet na rok
2021
v€
114684
14000
0
128684

5. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2020: Rozpočtové opatrenie č. 6 / 2020
Rozpočet

Rozpočet na rok 2020
pred 6. úpravou
rozpočtu
v€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
6. úpravu rozpočtu

Rozpočet na rok 2020
po 6. úprave rozpočtu

v€

v€

95739
0
19646

-112
0
-15178

95627
0
4468

115385

-15290

100095

Rozpočet na rok 2020
pred 6. úpravou
rozpočtu

Návrh na
6. úpravu rozpočtu

Rozpočet na rok 2020
po 6. úprave rozpočtu

v€

v€

v€

101385
14000
0

-1290
-14000
0

100095
0
0

115385

-15290

100095

6. – návrh kúpno predajnej zmluvy týkajúcej sa pozemku C91, katastrálne územie Jankovce
medzi obcou Jankovce - ako predávajúci a Máriou Švecovou - ako kupujúci a to na základe
doložených dokumentov, aby sa parcela C 91 vrátila oprávnenému vlastníkovi a to formou
predaja za 1 Euro. Pri nakladaní s uvedeným pozemkom sa uplatňuje par. 9a, odst. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
7. - dlhodobý prenájom pozemku pre monitorovací vrt za účelom sledovania znečistenia v
podzemných vodách na parcele E556 vo výmere 0,5m2 pôdy na dobu 15 rokov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa
E. Uznáša sa na:
- Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o organizácii miestneho referenda
- Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane

F.

Odporúča a schvaľuje:
starostovi obce vykonať, ak to bude situácia vyžadovať, konečnú úpravu rozpočtu v závere
roka 2020 tak, aby plán na strane výdavkov sa upravil podľa reálneho čerpania výdavkov
v jednotlivých položkách. Plán na strane výdavkov môže starosta znížiť pri jednotlivých
položkách až na hodnotu skutočného čerpania v roku 2020. Účelom je, aby obec mala
k dispozícii finančné zdroje od začiatku budúceho roku, keďže sa očakáva v roku 2021
rekonštrukcia cesty na novej ulici a pri kultúrnom dome a je treba riešiť aj stav mostov a stav
povrchu vozovky v ďalších častiach obce
- starostovi obce na základe bodu D6 vykonať potrebné kroky, aby sa mohlo pristúpiť
k schváleniu prevodu majetku obce tak, aby majetok patril tomu, kto má byť jeho skutočným
vlastníkom a v prípade potreby aj pomôcť mu urobiť vklad do katastra nehnuteľnosti.

Vo všetkých jednotlivých bodoch vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní
poslanci.

Spracovala návrhová komisia v zložení: Jenčová, Cmár, Jakuba

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:
dňa 28.11.2020 .............................................
Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce

Overovatelia zápisnice: Šmajda
Jakuba

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

