Obecný úrad Jankovce,

067 24 Jankovce 74,

okr. Humenné

Uznesenie č. 6 / 2020
zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 30.12.2020

A.

Berie na vedomie:
1. – ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020 v obci Jankovce
Určuje:
1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ
2. - overovateľov zápisnice: Šmajda, Jakuba

B.

Volí:
1. - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Jenčová, Cmár, Veľas

C.

D.
1.
2.
3.

Schvaľuje:
- program zasadnutia
- na návrh starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ, overovateľov zápisnice: Šmajda, Jakuba
- úpravu rozpočtu obce pre rok 2020: Rozpočtové opatrenie č. 7 / 2020

Rozpočet

Rozpočet na rok 2020
pred 7. úpravou
rozpočtu
v€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
7. úpravu rozpočtu

Rozpočet na rok 2020
po 7. úprave rozpočtu

v€

v€

95627
0
4468

429
0
0

96056
0
4468

100095

429

100524

Rozpočet na rok 2020
pred 7. úpravou
rozpočtu

Návrh na
7. úpravu rozpočtu

Rozpočet na rok 2020
po 7. úprave rozpočtu

v€

v€

v€

100095
0
0

-6679
0
0

93416
0
0

100095

-6679

93416

4. – predaj majetku obce – parcelu C91, katastrálne územie Jankovce, ktorá bude realizovaná
kúpno – predajnou zmluvou medzi obcou Jankovce - ako predávajúci a Máriou Švecovou - ako
kupujúci, 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.
Podkladom pre toto rozhodnutie boli podklady z minulosti - kúpna zmluva medzi
Československým štátom, zastúpeným Miestným národným výborom v Jankovciach ako
predávajúci a Jozefom Švecom a jeho manželkou Máriou z dňa 16.04.1973. Terajšia parcela
C91 bol súčasťou stavebného pozemku k rodinnému domu, stavebníci uvedený pozemok
odkúpili, užívali a užívajú bez prerušenia do dnešného dňa.

E.

Uznáša sa na:
- Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom
nádeje

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

Spracovala návrhová komisia v zložení: Jenčová, Cmár, Veľas

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:
dňa 30.12.2020 .............................................
Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce

Overovatelia zápisnice: Šmajda
Jakuba

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

