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Zápisnica 

 

z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 17.12.2021 

o 17:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny -  Jakuba, Jenčová, Šmajda 

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. Informácia o výsledkoch finančnej kontroly č. 7/2021 a 8/2021,  prerokovanie návrhu plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2022. 

6. Informácia o hospodárení obce za roky 2019-2020 a očakávanej skutočnosti na rok 2021 a úprava 

rozpočtu obce pre rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 

7. Oboznámenie sa s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na 

roky 2022-2024, prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

8. Prerokovania žiadosti o predĺženie nájmu poľnohospodárskej pôdy.   

9. Diskusia, rôzne. 

10. Schválenie návrhu na uznesenie 

11. 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 Cmár a Veľas. Starosta 

oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. 

 

K bodu 2:  Za zapisovateľa bol určený Vasiľ.  Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj 

schválení poslanci Šmajda a Jakuba. 

 

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

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

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5: Starosta oboznámil prítomných s výsledkom  finančnej kontroly č. 7/2021 a 8/2021,  ktoré 

vykonala kontrolórka obce   Výsledky kontroly zobrali poslanci na vedomie a následne schválili predložený 

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

 

K bodu 6:    

Starosta obce predložil poslancom informáciu o hospodárení obce za roky 2019-2020 a očakávanej 

skutočnosti na rok 2021. Informáciu zobrali na vedomie.  Zároveň ich oboznámil s návrhom úpravy 

rozpočtu obce na rok 2021 – 6.  rozpočtové opatrenie. Poslanci navrhovanú úpravu rozpočtu schválili.  

 

K bodu 7: 

Poslanci sa oboznámili s „Odborným stanoviskom  hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu 

na roky 2022–24“, následne prerokovali navrhovaný rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 

a 2024. Starosta sa bližšie venoval skladbe rozpočtu, aj navrhovaným investíciám a opravám, ktoré už sú 

súčasťou rozpočtu, alebo ich bude treba zapracovať v priebehu roka, ak to situácia umožní ( cesta na 

cintoríne, parkovisko pred kultúrnym domom, cesty v rámci MAS, vodovod, most v obci, ...)  

Poslanci predložený rozpočet na rok 2022 schválili a rozpočet na rok 2023 a 2024 vzali na vedomie. 

Poslanci na návrh starostu obce schválili 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. 
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K bodu 8: 

Poslanci prerokovali žiadosť nájomcu parcely E 579 a schválili 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. 

 

 

K bodu 9: Starosta sa poďakoval všetkým, ktorí pomohli s realizáciou o osvetlenia a prívodu prúdu na 

cintorín, najmä p. Stadničárovi, ktorý strávil so starostom pri realizácii najviac času bez nároku na odmenu.  

Poslanci sa ďalej venovali očakávanej situácii v obci, keďže starosta obce ich upozornil na stav deti v MŠ 

a s tým súvisiace financovanie školy, tiež na návrh ministra financií v rámci daňovej reformy na krátenie 

podielových daní pre samosprávu o 200 mil. Eur, na problematiku udržiavania zelene a objektov v obci, ale 

aj na možný dopad výsledku komunálnych volieb na financie obce. Sú to veci, ktoré sú veľmi dôležité pre 

obec, ale sa občanmi prehľadajú, akoby to bola iba záležitosť starostu obce.  

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie 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. 

Poslanci vyradenie projektovej dokumentácie schválili. 

 

 

K bodu 10:  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 11: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 19:30.  

 

 

V Jankovciach  17.12.2021 

 

 

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

 

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

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


