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Zápisnica

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 30.12.2020
o 17:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce.
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny- Cmár, Jakuba, Jenčová, Šmajda, Veľas
Počet prítomných poslancov: 5 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. Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020.
6. Úprava rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 6/2020
7. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy – parcela KNC C91
8. Uznesenie sa na VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje
9. Diskusia
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver

K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ . Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci z piatich
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2: Za zapisovateľa bol určený Vasiľ. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj
schválení poslanci Šmajda, Jakuba.
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:
Poslanci sa oboznámili s Ročnou správou o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020 v obci Jankovce,
predloženou hlavnou kontrolórkou obce.
K bodu 6:
Starosta obce informoval poslancov o stave financí a plnení rozpočtu obce za rok 2020. Následne tak, ako
bolo avízované už na piatom zasadnutí, predložil poslancom poslednú úpravu rozpočtu obce na rok 2020 –
rozpočtové opatrenie č.7, ktorého cieľom je úprava plánu výdavkov na rok 2020 tak, aby sa upravil podľa
skutočného plnenia. Tým vznikne obci prebytkový rozpočet, na rozdiel od pôvodného plánu, keď obec
mala plánovaný schodkový bežný rozpočet. Účelom je, aby v prípade potreby riešenia havarijných stavov
alebo investícii bola k dispozícii už od začiatku roka čo najvyššia suma doteraz ušetrených financií
v priebehu rokov. Ide hlavne o plánované riešenie stavu vozoviek v obci – tak už rozbehnutá akcia opravy
cesty na tzv. novej ulici a pred kultúrnym domom, ale aj hľadanie riešenia opravy vozovky v centre obce.
Poslanci navrhovanú úpravu rozpočtu na rok 2020 schválili.
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K bodu 7:
Starosta obce oboznámil prítomných, že na úradnej tabuli obce je od 11.12.2020 zverejnený zámer o predaji
majetku obce v súvislosti s parcelou KNC 91 a to vo forme zverejneného návrhu kúpno – predajnej zmluvy.
Tak, ako to bolo už prejednané na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva, pri tomto odpredaji 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. Keďže k uvedenému zámeru neboli obci vznesené žiadne námietky,
poslanci schválili odpredanie uvedeného majetku obce hlasmi všetkých prítomných poslancov, keďže ako
bolo uvedené už na predchádzajúcich zasadnutiach k tomuto prípadu, podkladom pre dané rozhodnutie
obecného zastupiteľstva bola 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 a ďalšie overovania v súvislosti s týmto pozemkom. Terajšia parcela C91 bola súčasťou
stavebného pozemku k rodinnému domu, stavebníci uvedený pozemok odkúpili, užívali a užívajú bez
prerušenia do dnešného dňa. Bez možnosti užívania uvedenej parcely C91, ktorá je vedená ako zastavané
plochy a nádvoria a je súčasťou pôvodného stavebného pozemku, by nebol možný prístup do priestoru za
rodinným domom, ktorý je postavený na uvedenom stavebnom pozemku. Novým vlastníkom v súlade so
zmluvou, ktorú na základe tohto rozhodnutia obecného zastúpiteľstva obce Jankovce podpíše štatutárny
zástupca obce Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce, stane sa p. Mária Švecová, trvale bytom Jankovce 66.
K bodu 8:
Poslanci boli oboznámení so znením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN) č. 3/2020
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje. Keďže neprišli žiadne návrhy na zmenu jeho znenia,
poslanci sa uzniesli na uvedenom VZN tak, ako bolo navrhnuté a vyvesené.
K bodu 9: V danom bode sa vychádzalo z informácii získaných v bode 6 tohto zasadnutia. Prebrala sa
otázka stavu ciest v obci, keďže vozovka sa začína rozpadávať na mnohých miestach. Obec však nemá
financie na celkovú plošnú opravu a aj pri jednotlivých úsekoch je veľký problém, keďže výška už terajšej
vozovky je taká, že dvory sú utopené. Bolo by vhodné, aby boli časti vozovky sfrézované a až tak nanesená
nová vrstva asfaltu. Na opravu je však nutná dotácia, alebo zadĺženie obce na dlhé roky, lebo obec na
plošnú opravu nemá z vlastneho rozpočtu dostatok financií a reálne ani nikdy nebude mať. To dokazuje
analýza vývoja príjmov a výdavkov obce od roku 2006, ktorú urobil starosta obce a s ktorou boli poslanci
v minulosti už oboznámení. Rýchlym a dočasným riešením je miestna oprava výtlkov formou nástreku
asfaltovej emulzie a kamennej drviny, ktorá aspoň dočasne zabráni ďalšiemu rozpadu vozovky a vyspraví
najhoršie úseky.
K bodu 10: 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 11: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 19:30.

V Jankovciach 30.12.2020
Zapísal:
Overil:

Vasiľ
Šmajda
Jakuba

............................
............................
............................
..............................................
Jaroslav Vasiľ – starosta obce

