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Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 19.03.2021
o 18:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce.
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny - Cmár, 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. Oboznámenie poslancov so správou z finančnej kontroly a s aktuálnou situáciou v obci.
6. Diskusia.
7. Úprava rozpočtu obce.
8. Schválenie návrhu na uznesenie
9. Záver
K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ . Skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci z piatich
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa poslanec p. Jakuba, ktorý z pracovných
dôvodov sa zasadnutia nemohol zúčastniť.
K bodu 2: Za zapisovateľa bol určený Vasiľ. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj
schválení poslanci Šmajda a Veľas.
K bodu 3: Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie prebehla jednohlasne – všetci súhlasili, aby
komisie pracovali v rovnakom zložení: predseda Jenčová, Cmár a Veľas .
K bodu 4: Program bol prijatý v predloženom znení.
K bodu 5: Starosta najprv oznámil prítomným so správou z finančnej kontroly č. 1/2021 a č. 2/2021 ktoré
vykonala kontrolórka obce. Poslanci zobrali uvedené správy na vedomie. Ďalej ich oboznámil
s rozpočtovým opatrením č.1 /2021, ktoré vykonal starosta obce dňa 21.1.2021 z dôvodu havárie počítača
starostu a zabezpečenia ochranných pomôcok pre obyvateľstvo v súvislosti s Covid 19 .
Rozpočet robený ako vyrovnaný v podmienkach našej obce neposkytuje dostatočné rezervy ak sa stane
niečo nečakané a z toho dôvodu obec buď musí robiť úpravy rozpočtu a hľadať zdroje, alebo by musela
urobiť nadhodnotený rozpočet v oblasti príjmov, aby mala dostatočnú rezervu v priebehu roka, čo však nie
je ani správne a ani vhodné pre udržanie výdavkov, aby obec hospodárila čo najlepšie.
Starosta informoval poslancov obce o potrebe riešiť stav ciest v obci, najmä cesty v centre obce,
ktoré boli túto zimu veľmi poškodené. Keďže realizácia nového povrchu nie je reálna z vlastných zdrojov,
navrhuje miestne opravy tryskovou metódou alebo miestnym frézovaním a položením nového asfaltu tak,
aby sa zabezpečila aspoň dočasná oprava vozovky. Dátum generálnej opravy je otázny – najmä od č.1 k č.7
je nutné odfrézovanie celej vozovky, inač niektorí občania budú mať problém vojsť do dvora. Takéto
riešenie je však z vlastných zdrojov nereálne a možné je jedine formou dotácie a to znamená v čase
neurčitom. Následne sa vrátil k téme opravy mosta pred Materskou školou, ktorý mal byť opravený už pred
2 rokmi, ale oprava sa nerealizovala. Najmä kotvenie zábradlia je v stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť..
Starosta informoval poslancov o žiadosti na Prešovský samosprávny kraj formou dotácie na zabezpečenie
vybavenia kultúrneho domu stoličkami a stolmi. Časť stoličiek a stolov, ktoré boli opravované v r. 2011 sa
už musí vyradiť a je treba ich nahradiť. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že požiadal o predbežnú
kalkuláciu na výmenu dverí v zádverí vstupu do kultúrneho domu, keďže aj poslanci, ale aj verejnosť už
požadovali, aby sa s uvedeným stavom a aj dverami do sály KD niečo robilo, keďže esteticky a aj funkčne
už nevyhovujú. V roku 2015, keď sa menili vonkajšie dvere a časť okien na KD, táto časť sa z dôvodu
financií odložila na neskôr.
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Starosta informoval poslancov, že podal žiadosť na dokončenie vodovodu v obci na
Environmentálny fond, kde obec požaduje sumu 147 789,- Eur pri spoluúčasti obce 7778,- Eur. Ako
informoval, čím ďalej tým sú väčšie problémy s doplnením žiadosti, keďže dokumentácia je z roku 2004.
Taktiež v januári bola daná žiadosť na Env. fond na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho
domu obce Jankovce“, kde je žiadané o dotáciu vo výške 330 184,- Eur a spoluúčasť obce je 17 379,- Eur,
teda spolu 347 563,- Eur. Tu je však treba počítať s ďalšími neoprávnenými nákladmi, ktoré môžu byť vo
výške 10 tisíc a možno viac Eur, čo sa ale zistí až pri samotnej realizácii ( ide o elektroinštalačné práce,
osvetlenie, maľovanie a ďalšie dôsledky rekonštrukcie).
Ak k tomu zoberieme predpokladanú rekonštrukciu ciest cez projekt prostredníctvom miestnej
akčnej skupiny, kde je spoluúčasť cca. 7 tisíc Eur, je veľmi možné, že v prípade realizácie týchto projektov
bude nutné počítať s potrebou úveru pre obec vo výške až niekoľkých desiatok tisíc Eur.
Starosta upozornil poslancov, že je nutné s obyvateľmi komunikovať a vysvetliť situáciu, lebo obec
nemá aktivačných pracovníkov a vzhľadom na veľkosť a tým aj príjmy obce, je nutné nielen pochopenie,
ale aj aktívna spolupráca obyvateľov obce, ak chceme túto obec nejako pozdvihnúť.
Príkladom je aj stav miestneho cintorína. Ak tam chceme opraviť aspoň vchod a urobiť nejakú
cestu hore cintorínom, aby aj pri dažďoch, keď je terén rozmáčaný bol prijateľný prístup na cintorín, je
potrebné pochopiť situáciu, že obec tak, ako je, nemôže zvládnuť všetko len tým, že starosta to zabezpečí.
K tomu cintorínu, tak ako už bolo avizované, je nutné mať nájomnú zmluvu s Rímsko-katolíckou cirkvou,
ktorá je majiteľom parcely, na ktorej je cintorín. Za daným účelom požiadal starosta obce poslancov, aby
schválili prenájom uvedenej parcely obcou. Nájom je vo výške 44,56 Eur na kalendárny rok. Inak tam obec
v žiadnom prípade nemôže investovať. Poslanci schválili predložený návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti
medzi prenajímateľom Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Jankovce a Obcou Jankovce
a požiadali starostu obce, aby začal s prípravou návrhu na výstavbu nejakej prístupovej cesty na cintoríne
a vstupu na cintorín. Otázkou je, či sa zakúpi iba materiál a dané veci sa budú riešiť brigádnicky, alebo cez
nejakého dodávateľa, lebo obec na všetko financie nemá. V prípade úveru bude problém uver splácať.
Ďalej starosta poslancov informoval, že plánuje zamestnať jedného človeka na skrátený úväzok,
ktorý pomôže s údržbou školy a jej areálu a v prípade potreby aj na obci. Situáciu poslanci poznajú a aj to,
že starosta obce tieto všetky práce sám zvládať nemôže. Aktivačných pracovníkov nemáme a ani
výhľadovo sa nič nečrtá.
Ďalej starosta informoval, že chce urobiť pred kultúrnym domom nejakú skalku, aby priestor
nejako vyzeral a aj vybaviť prístrešok na opekanie nejakými vhodnými stolmi a lavičkami. Predstava je, že
to zvládne vlastnými silami s tým, že sa využije odpadový materiál pri kultúrnom dome, ale bude treba
zaplatiť nejakú mechanizáciu na prevoz a predpokladá aj potrebu nejakej dlažby a ďalší materiál, aby to
bolo aj trochu estetické. Časť materiálu na stoly pre prístrešok venoval p. Veľas. Či sa to podarí
zrealizovať, je otázne. Ale predpokladaných cca. 1000,- Eur je asi neporovnateľných s revitalizáciou
priestranstva v sume 100 tisíc Eur na revitalizáciu, na ktorú bol v minulosti spracovaný projekt. Musíme sa
chovať podľa našich možnosti, nie predstavy projektanta, ktorý nerobí rozdiel medzi obcou a obcou a má
svoj pohľad na danú vec.
Starosta na záver tohto bodu poznamenal, že obec má množstvo ďalších vecí, ktoré je potrebné
robiť a nie je ani s kým a ani za čo. Okrem toho zeleň v obci a rigoly na odvod vody potrebujú taktiež
starostlivosť, ale jednoducho nie je s kým a ani za čo.
Plánuje sa a robia sa kroky k tomu, aby sa obec pohla ďalej, ale musíme rešpektovať svoje možnosti.
Požiadavky občanov boli a budú, preto je nutné, aby poznali aj situáciu, teda čo sa dá.
Starosta obce chápe požiadavky občanov na lepšie životné prostredie, preto ak je tu človek v obci,
ktorý to vie spraviť a nejako to aj predstaví ako vierohodný projekt obnovy obce, starosta obce nevidí
dôvod svojho dlhšieho zotrvania vo funkcii. Lebo dôležitá je aj situácia vzájomného porozumenia medzi
občanmi a vedením obce.
Starosta obce oboznámil poslancov s vývojom obce od roku 2006 po rok 2020 z ekonomického
hľadiska, kde poslancom priblížil príjmy a výdavky v jednotlivých vybraných oblastiach obce a vývoj v
čase. To by malo slúžiť na získanie lepšieho prehľadu toho, na čo obec má a na čo nemá a teda aj ako
pristupovať k problematike údržby obce a jej rozvoju, ale tiež pre komunikáciu s občanmi obce.
Poslanci na základe informácii v tomto bode situáciu prerokovali po jednotlivých bodoch a prijali
nasledovné:
- schválili použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu ciest v centre obce
sumu vo výške 4000,- Eur.
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- schválili použitie rezervného fondu predbežne vo výške 2 300,- tisíc Eur na odstránenie havarijného stavu
mosta pred Materskou školou
- schválili použitie rezervného fondu predbežne vo výške 2 500,- Eur na výmenu dverí na vchode do
kultúrneho domu
Poslanci schválili prenájom cintorína a odporučili starostovi podpísanie nájomnej zmluvy
s Rímskokatolíckou farnosťou Najsvätejšieho Tela Pána, Jankovce, ktorej návrh im predložil.
K bodu 6:
Poslanci prerokovali návrh na druhú úpravu rozpočtu a následne ju schválili tak, ako bola predložená.
K bodu 7:
V diskusii sa ešte rozoberal bod 5. Brigádnická forma podľa prítomných, vzhľadom na skúsenosti asi
nebude riešením, lebo zvyčajne na brigádu príde zopár ľudí a zvyčajne iba tých istých.
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 20:30 ukončil..

V Jankovciach 19.03.2021

Zapísal:
Overil:

Vasiľ

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

Šmajda

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

Veľas

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

