Obecný úrad Jankovce,

067 24 Jankovce 74,

okr. Humenné

Uznesenie č. 1 / 2022
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2022 zo dňa 13.05.2022

Obecné zastupiteľstvo:
A.

Berie na vedomie:
1. - ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2021 v obci Jankovce“ a správy
z finančnej kontroly č. 1 až 3 /2022, ktoré vykonala a spracovala kontrolórka obce.
2. – rozpočtové opatrenie č. 1/2022 vykonané starostom obce.

B.

Určuje:
1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ
2. - overovateľov zápisnice: Šmajda, Veľas

C.

Volí:
1. - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Jenčová, Cmár, Veľas

D.

Schvaľuje:
1. - program zasadnutia
2. - na návrh starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ, overovateľov zápisnice: Šmajda, Veľas
3. – možnosť napojenia p. Rebyovej na verejný vodovod sa za podmienok, že uvedená drobná
stavba neohrozí realizáciu financovania dostavby vodovodu, t.j. napojenie zabezpečí
žiadateľ – Rebyová a v prípade kolaudácie príslušnej vetvy vodovodu, ak bude požiadavka
obce alebo VVS a.s., alebo inej oprávnenej inštitúcie, teraz povolená prípojka sa zruší
a zrealizuje sa napojenie podľa pôvodného projektu, kde likvidácia teraz povolenej prípojky
bude na náklady žiadateľa o prípojku
4. - v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov použitie rezervného fondu na:
- výstavbu cesty na cintoríne a vstupu na cintorín vo výške 7 000,- Eur
5. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2022: Rozpočtové opatrenie č. 2 / 2022

Rozpočet

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok 2022 pred
2. úpravou rozpočtu
v€

Návrh na
2. úpravu rozpočtu
v€

Rozpočet na rok 2022 po
2. úprave rozpočtu
v€

106 328
0
21 484

30
0
295

106 358
0
21 779

127 812

325

128 137

Rozpočet

Rozpočet na rok 2022 pred
2. úpravou rozpočtu
v€

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
2. úpravu rozpočtu
v€

Rozpočet na rok 2022 po
2. úprave rozpočtu
v€

106 812
21 000
0

325
0
0

107 137
21 000
0

127 812

325

128 137

Vo všetkých jednotlivých bodoch vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní poslanci
s výnimkou.

Spracovala návrhová komisia v zložení: Jenčová, Cmár, Veľas

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:
dňa 13.05.2022 .............................................
Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce

Overovatelia zápisnice: Šmajda
Veľas

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

