Obecný úrad Jankovce,

067 24 Jankovce 74,

okr. Humenné

Uznesenie č. 1 / 2021
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2021 z dňa 19.03.2021

Obecné zastupiteľstvo:
A.

Berie na vedomie:
1. - správu z finančnej kontroly č.1/2021 a 2/2021, vykonané kontrolórkou obce a berie na
vedomie záznam o odstránení nedostatku z finančnej kontroly č. 6/2020.
2. – rozpočtové opatrenie č. 1/2021 vykonané starostom obce.

B.

Určuje:
1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ
2. - overovateľov zápisnice: Šmajda, Veľas

C.

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

D.

Schvaľuje:
1. - program zasadnutia
2. - na návrh starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ, overovateľov zápisnice: Šmajda, Veľas
3. - prenájom cintorína – parcela C 51 od Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána,
Jankovce a podpísanie zmluvy pre prenájom uvedenej parcely
4. - v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov použitie rezervného fondu na:
- odstránenie havarijného stavu ciest v centre obce sumu vo výške 4000,- Eur.
- odstránenie havarijného stavu mosta pred Materskou školou vo výške 2300,- Eur
- výmenu dverí na vchode do kultúrneho domu vo výške 2500,- Eur
5. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2021: Rozpočtové opatrenie č. 2 / 2021

Rozpočet

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok 2021 pred
2. úpravou rozpočtu
v€

Návrh na
2. úpravu rozpočtu
v€

Rozpočet na rok 2021 po
2. úprave rozpočtu
v€

114 021
0
14 663

498
1
7 800

114 519
1
22 463

128 684

8 299

136 983

Rozpočet na rok 2021 pred
2. úpravou rozpočtu
v€

Návrh na
2. úpravu rozpočtu
v€

Rozpočet na rok 2021 po
2. úprave rozpočtu
v€

114 034
14 650
0

9 398
-1 099
0

123 432
13 551
0

128 684

8 299

136 983

E.

Žiada:
1. - starostu obce, aby začal s prípravou návrhu na výstavbu nejakej prístupovej cesty na
cintoríne a vstupu na cintorín

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

Spracovala návrhová komisia v zložení: Jenčová, Cmár, Veľas

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:
dňa 19.03.2021 .............................................
Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce

Overovatelia zápisnice: Šmajda
Veľas

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

