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Zápisnica 

 

z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 14.06.2021  

o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny-  Jakuba, 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. Prerokovanie: 

       -    výsledku finančnej kontroly č. 3/2021 a  č. 4/2021 vykonaných kontrolórkou obce 

- výročnej správy o hospodárení obce Jankovce za rok 2020 

- odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jankovce 

za rok 2020 

- správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 

2020 

6. Schválenie 

- záverečného účtu obce Jankovce  za rok 2020 

- celoročného hospodárenia obce za rok 2020 

- zaúčtovania účtovného výsledku hospodárenia za rok 2020 

- návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jankovce na 2.polrok 2021 

7. Diskusia 

8. Schválenie návrhu na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu 1: Zasadnutie otvoril zástupca starosta obce Šmajda.  Skonštatoval, že sú prítomní štyria  poslanci 

z piatich  a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Ospravedlnil sa poslanec p.Cmár a starosta 

obce Vasiľ. 

 

K bodu 2:  Za zapisovateľa bola určená p. Peštová.  Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne 

aj schválení poslanci  Jakuba a Veľas. 

 

K bodu 3: Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie prebehla jednohlasne – všetci súhlasili, aby 

komisie pracovali v rovnakom zložení: predseda  Jenčová, členovia Jakuba  a Veľas. 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5: Ekonomická referentka obce p. Peštová oboznámila prítomných s výsledkom  finančnej 

kontroly  č. 3/2021 a č. 4/2021, ktoré vykonala kontrolórka obce a s listom audítora k účtovnej závierke. 

Obidve správy a list prítomní poslanci zobrali na vedomie. Ďalej sa prerokovalo hospodárenie obce za rok 

2020. Ekonomická referentka obce p. Peštová oboznámila poslancov s nasledovnými dokumentmi: 

- s výročnou správou o hospodárení obce Jankovce za rok 2020    

- s návrhom na Záverečný účet obce Jankovce a s rozpočtovým hospodárením za rok 2020 

- s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

- so správou nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2020  

- s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021 

 

         Stručne k prerokovanému:  Rezervný fond pre rok 2020  bol 21 731,92 €, z toho sa v roku 2020 nič 

nečerpalo.  K 01.01.2021 bol teda rezervný fond vo výške 21 731,92 € a po započítaní prebytku rozpočtu za 

rok 2020 vo výške 3 172,74 Eur a zostatku finančných operácií z roku 2020 vo výške  4 550,06 €  bude 

rezervný fond pre rok 2021 vo výške 29 454,72 €.  
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          Obec v roku 2020 svojpomocne dokončila realizáciu kovovej časti oplotenia parku bez väčších 

materiálnych nákladov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu Covid-19 sa nekonali žiadne verejné akcie, 

ani sa nerobili nijaké väčšie činnosti v oblasti údržby objektov obce  a vzhľadom na to, že časť roka ani 

materská škola nemohla byť otvorená,  obec ušetrila časť financií a aj plánovaný doplatok na chod 

materskej školy bol výrazne nižší, ako bolo plánované.   

 

           Záporný hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 5 805,- € navádza predstavu, že sa  

v roku 2020 nehospodárilo dobre, ale realita je taká, že obec nakoniec tzv. Covidový rok zvládla pomerne 

dobre. Síce bez nejakého rozvoja, ale aj bez deficitu, ktorý sa očakával najmä v dôsledku nedofinancovania 

Materskej školy z podielových daní. Realizáciu údržby objektov a zelene obce obec vykonávala tak, že 

zamestnala na skrátený pracovný úväzok jedného zamestnanca, ktorý v spolupráci so starostom obce 

zabezpečoval potrebnú údržbu.  

 

K bodu 6:   Po tom, ako sa poslanci podrobne oboznámili s dokumentmi uvedenými v bode 5, po  

ich prerokovaní postupne prijali tieto rozhodnutia:  

- schválili záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad 

- schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 

- schválili tvorbu rezervného fondu  vo výške 7 722,80 €   

-    schválili hospodársky výsledok za rok 2020 - záporný v sume 5 805,- €  zúčtovať na účet  428 –  

     nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

-   schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021 

Pri každom jednotlivom rozhodnutí, uvedenom v tomto bode programu, hlasovali za jeho schválenie všetci 

prítomní poslanci. 

 

K bodu 7: 

            Pani Peštová informovala poslancov obce o stave, že situácia je aktuálne napriek práceneschopnosti 

starostu obce dobrá, aj keď je to komplikované, keďže je predsa len narušený bežný kolobeh chodu 

obecného úradu, ale aj zabezpečenia údržby.  V prípade, že bude situácia trvať dlhšie, bude nutná väčšia 

angažovanosť a pomoc poslancov, aby sa zvládla aj bežná údržba, ale aj chod obecného úradu, najmä 

v oblasti finančnej kontroly, ktorá je nevyhnutná na nerušený chod činnosti obce tak, ako je to v bežnej 

situácii.     

 

    

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: Zástupca starostu obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 17:30 hod.  

 

 

V Jankovciach  14.06.2021 

 

 

Zapísal:          Peštová      ............................ 

 

Overil:            Jakuba       ............................ 

               

                                    Veľas          ............................ 

 

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

                                                                                  Ján Šmajda                             

                                                                                       zástupca starostu obce  

 

 

 

 

 

 

 

 


