
Obecný úrad Jankovce,     067 24 Jankovce 74,             okr. Humenné 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 / 2021  

z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2021 zo dňa 17.12.2021 

 

 

 

 

A.       Berie na vedomie: 

1.  - správu o výsledku finančnej kontroly č. 7/2021 a č. 8/2021 vykonanej hlavnou  

         kontrolórkou obce Jankovce 

2. -  odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na  

   roky 2022–24  

3. - informáciu o hospodárení obce za roky 2019-2020 a očakávanú skutočnosť na rok 2021 

4. - viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 

 
 

B.       Určuje:  

1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ 

2. - overovateľov zápisnice:  Šmajda,  Jakuba 

 

 

C.       Volí: 

1. - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Jenčová, Jakuba, Šmajda 

 

 

D.       Schvaľuje: 

1. - program zasadnutia 

2. - na návrh starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ,  overovateľov zápisnice: Šmajda, Jakuba 

3. - návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2022 

4. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2021:  Rozpočtové opatrenie č. 6 / 2021 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2021 pred 

6. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

6. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2021 po 

6. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné príjmy 120 879 3 234 124 113 

Kapitálové príjmy 1 0 1 

Finančné operácie 

príjmové 

30 359 -25 634 4 725 

Príjmy spolu 151 239 -22 400 128 839 

 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2021 pred 

6. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

6. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2021 po 

6. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné výdavky 127 139 -15 904 111 235 

Kapitálové výdavky 24 100 -17 083 7 017 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu 151 2399 -32 987 118 252 

 

 

 



5. -  rozpočet obec na rok 2022 

 

Rozpočet - príjmy Rozpočet na rok 

2022 

v € 

Bežné príjmy 105977 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 21480 

Príjmy spolu 127457 

 

Rozpočet -  výdavky Rozpočet na rok 

2022 

v € 

Bežné výdavky 106457 

Kapitálové výdavky 21000 

Finančné operácie výdavkové 0 

Výdavky spolu 127457 

 

6. -  odmenu pre kontrolórku obce vo výške 50,- Eur za jej prístup, ktorý neriešil len kontrolu, 

ale aj prináša riešenia, čo je prvá odmena za takmer 12 rokov jej výkonu funkcie 

kontrolórky obce.  

7. - vyradenia projektovej dokumentácie:  „Jankovce – realizácia obecnej infraštruktúry“  a  

„Jankovce – revitalizácia verejného priestranstva“, keďže ani jedna z nich už nie je aktuálna 

a už sa v daných častiach obce niečo realizovalo a zámery sa zmenili.  

8. - prenájom parcely E 579 o výmere 6973 m2 do užívania pre poľnohospodárske účely  na 

ďalších 5 rokov za podmienok, aké boli v pôvodnej nájomnej zmluve. Nájomcom je Jozef 

Tokár, Košarovce. 

 

 

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci. 

 

 

 

 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Jakuba, Šmajda  

 

 

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

 

                                     dňa  17.12.2021   ............................................. 

                                                                                               Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Šmajda     ..................................................................... 

                                  

                                         Jakuba       .....................................................................   

 

 


