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Zápisnica 

 

z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 04.07.2021 

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, Šmajda a Veľas . 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5: Starosta najprv oboznámil prítomných so správou z finančnej kontroly č. 5/2021, ktorú   

vykonala kontrolórka obce. Poslanci zobrali správu  na vedomie.  

 

Starosta sa ďalej venoval stavu v rozvoji obce a údržbe objektov a zelene v obci. Informoval, že tohto roku 

nateraz nedošlo k schváleniu žiadnej dotácie v rámci investícií, o ktoré obec žiadala. Čo sa týka MAS, 

žiadosť o cesty v prvom hodnotení prešla, čaká sa na ďalšie kroky.  

 

Starosta ďalej oznámil prítomným, že pozastavuje prípravu realizácie osvetlenia cintorína a osvetlenia 

prístupu ku kultúrnemu domu, ako aj skalku s chodníkmi a lavičkami pred kultúrnym domom a priestor pri 

prístrešku na opekanie, ktoré mal v úmysle realizovať svojpomocne a ktorých realizáciu už čiastočne aj 

rozbehol. Tým sa pozastavuje aj príprava spevnenej komunikácie na cintoríne, keďže jej realizácii malo 

predbiehať vyššie uvedené osvetlenie cintorína, aby sa následne komunikácia neznečistila výkopovými 

prácami pri realizácii osvetlenia. Reaguje tak na kritiku systému udržiavania poriadku v obci – konkrétne 

kosenie a údržbu zelene, ktoré sa teraz vykonáva pracovníkom pochádzajúcim zo susednej obce, keďže tu 

v obci nebol záujem o takúto prácu a aktivačných pracovníkov sme nemali. Vraj ak je tu zamestnaný niekto 

z inej obce, tak nech kosí všetko.  Pritom plochy, ktoré občania od nepamäti svojpomocne udržiavali, teraz 

niektorí už udržiavať nechcú s tým, že to má zabezpečiť obec.   

 

Keďže ide o vážnu tému, ktorá už v obci rezonuje nejaký čas a má reálnu podobu v nepokosených úsekoch  

v obci a situácia do budúcna sa môže ešte zhoršiť,  vysvetlil: 

 

Je pravdou, že občania nevedeli o uvedených zámeroch, ktoré sa pozastavili, keďže všetko to boli veci ešte 

len v príprave alebo sa realizovali prvé práce. Išlo o práce v prospech ľudí s plánovaným minimom 

nákladov na realizáciu, keďže väčšinu prác mal zrealizovať práve starosta obce s vyššie uvedeným 

pracovníkom s tým, že navyše zabezpečí materiál za výrazne výhodnejšie ceny, ako sú často ceny, ak sa 

veci robia na kľuč. Robí sa to tak pre nedostatok financií na rozvoj a preto starosta od nástupu okrem 

úsporných opatrení v iných oblastiach hľadá úsporu aj tým, že ak sa dá, veci realizuje svojpomocne, inak sa 
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niektoré objekty obce rozpadnú, neopravia alebo vôbec ani nepostavia. Reakciou časti obyvateľov je to, že 

požadujú od obce stále viac, napr. realizáciu kosenia tam, kde to v minulosti robili sami a to napriek tomu, 

že v minulosti to robili aktivační pracovníci bez akejkoľvek dotácie z obce a navyše starosta obce 

nevykonával žiadne manuálne práce. Asi nie je iná možnosť, ako reagovať recipročne. Aby sa jeden staral 

a druhý robil prieky – to nie je spôsob, ako sa pohnúť ďalej. Obec a ani jej majetok nepatrí starostovi, ale je 

tu pre všetkých a taký by mal byť aj prístup obyvateľov.  

Starosta krátko pripomenul poslancom vývoj financovania obce, vývoj počtu aktivačných pracovníkov, 

zmeny náročnosti vedenia agendy obecného úradu a upozornil, že ak by pokračoval v systéme práce, ktorý 

tu bol pred jeho príchodom, bola by obec nielen bez financií v rezervnom fonde, ale veľká časť 

zrealizovaných prác v rozvoji obce by sa nemohla uskutočniť, lebo by na to neboli financie, ktoré sa buď 

ušetrili úspornými opatreniami, zmenou režimu práce a vkladom vlastnej manuálnej práce.   

 

Poslanci obce, ktorí boli na situáciu starostom obce upozornení listom už skôr, zobrali vyššie uvedené na 

vedomie a vyjadrili nádej, že sa pomery v obci čo najskôr vrátia do stavu, keď bude všeobecný záujem 

o rozvoj obce ako celku.   

 

 

K bodu 6: 

         Poslanci prerokovali návrh na tretiu úpravu rozpočtu a následne ju schválili tak, ako bola predložená. 

Základom úpravy bolo zabezpečenie stoličiek a stolov do kultúrneho domu v súvislosti s dotáciou z PSK  

a zakúpenie bubnovej kosačky, keďže stará už doslúžila a vzhľadom na jej stav už ju nechcú zobrať do 

opravy. Poslanci zároveň v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Jankovce rozhodli, že 

uvedená stará kosačka zakúpená v roku 2011 v cene 996,55 Eur sa vyradzuje z dôvodu fyzického 

opotrebovania ako neupotrebiteľný majetok a bude zlikvidovaná.  

Súčasťou úpravy je aj cesta a verejné osvetlenie pri KD a na cintoríne napriek aktuálnemu pozastaveniu 

v bode 5. Za týmto účelom schválili poslanci použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 2400 pre osvetlenie na cintoríne, 1200,- Eur pre osvetlenie pri kultúrnom dome a  4 000,- 

Eur na výstavbu cesty na cintoríne. Cesta v tomto prípade bude spevnená plocha vymedzená obrubníkmi 

a vyplnená vhodným materiálom, aby sa zabezpečila dostatočná tuhosť podkladu aj v období dažďov 

a zároveň zabezpečila dobrá priepustnosť dažďových zrážok.  

 

K bodu 7: 

Diskusia sa venovala problému uvedenému v bode 5, keďže starosta obce nevylúčil ani svoje odstúpenie 

z funkcie starostu obce. Lebo je proti jeho presvedčeniu, aby nabehol na starý systém práce, ktorý nebol 

efektívny a bolo otázne, čo z toho mala obec a to len preto, aby ukázal občanom, že vie robiť aj tak, ako sa 

robilo v minulosti. Lenže bez aktivačných pracovníkov to v takomto prípade bude teraz pre obec úplná 

katastrofa.  Ale je tiež proti tomu, aby snahu jedných zneužívali iní a rozbíjali ako tak fungujúci systém.     

 

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  04.07.2021 

 

 

Zapísal:               Vasiľ      ............................ 

 

Overil:            Šmajda        ............................ 

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


