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Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 02.10.2021
o 19:00 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. Úprava rozpočtu obce.
7. Diskusia.
8. Schválenie návrhu na uznesenie
9. Záver
K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ . Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa poslanec 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, Cmar a Veľas .
K bodu 4: Program bol prijatý v predloženom znení.
K bodu 5: Starosta najprv oboznámil prítomných so správou z finančnej kontroly č. 6/2021 – kontrola
dodržiavania zákona 552/2004 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorú vykonala kontrolórka obce. Poslanci
zobrali správu na vedomie.
Ďalej starosta informoval poslancov o projektoch pre rozvoj obce, kde osvetlenie pri kultúrnom dome je
dokončené, len sa robia úpravy v kultúrnom dome s tým súvisiace, osvetlenie na cintoríne a priestranstvo
pred kultúrnym domom, tzv. skalka sú pred dokončením. Tu požiadal o navýšenie rozpočtu k osvetleniu
cintorína s cieľom realizácie aj prívodu na inštaláciu zásuvky na 220V, prípadne 380V na cintoríne
a prípadne aj pri vstupe na cintorín, keďže sú prípady, keď je potrebné čerpať vodu alebo použiť zbíjačku
pri výkope hrobu, ale aj iné práce pri údržbe a oprave objektov cintorína. Z požadovaných dotácii bola
schválená iba dotácia z Prešovského samosprávneho kraja na nákup stolov a stoličiek do KD, ktorá sa už
realizovala, aj keď v nižšom objeme ako bol pôvodný zámer. Na vodovod a zateplenie kultúrneho domu
dotácie pridelené neboli. Na schválenie financií na opravu cesty na tzv. novej ulici a pri KD sa čaká.
Bol rozviazaný pracovný pomer s doterajším pracovníkom pre údržbu a uzatvorený pracovný pomer
s novým pracovníkom, aby bola zabezpečená aká taká údržba obce.

K bodu 6:
Starosta informoval poslancov o úprave rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 4, ktorú vykonal
s cieľom úpravy priestranstva pred kultúrnym domom, o ktorej sa hovorilo ešte na prvom zasadnutí v r.
2021, ale zabudlo sa na ňu v rozpočte. Poslanci sa oboznámili s úpravou a zobrali ju na vedomie bez
pripomienok. Poslancov následne predstavil návrh rozpočtového opatrenia č. 5 na úpravu rozpočtu na rok
2021 s cieľom prívodu na cintoríne uvedenom v bode 5, ale aj výmeny dverí v kultúrnom dome.

strana2
K bodu 7:
V diskusii starosta obce informoval poslancov, že finančná situácia tohto roku sa očakáva priaznivá, keďže
príjem z podielových daní je vyšší ako sa očakávalo. Malo by ísť o jeden z najlepších rokov za posledné
desaťročie. Je predpoklad, že rezervný fond, z ktorého sa tohto roku čerpá na rozvojové projekty a ktoré sú
realizované z podstatnej časti svojpomocne, sa doplní z predpokladanej úspory v tohtoročnom rozpočte
v približne rovnakej výške ako je čerpanie, keďže časť položiek rozpočtu sa pravdepodobne nevyužije
v celom plánovanom rozsahu.
Starosta zároveň vyjadril poďakovanie tým spoluobčanom, ktorí bezodplatne aj teraz pomáhajú pri prácach
pri realizácii osvetlenia cintorína.
Keďže v Materskej škole sú aktuálne iba tri deti z našej obce a je zámer v obci odkiaľ máme ďalšie 4 deti
uviesť do prevádzky vlastnú Materskú školu, je zrejme, aký osud čaká Materskú školu v našej obci.
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 02.10.2021
Zapísal:
Overil:

Vasiľ

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

Šmajda

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

Veľas

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

