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Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 13.05.2022
o 18:00 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. Diskusia a schválenie návrhov.
7. Úprava rozpočtu obce.
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 p. Jakuba.
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, Cmár a Veľas .
K bodu 4: Program bol prijatý v predloženom znení.
K bodu 5: Starosta oboznámil prítomných s „Ročnou správou o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2021
v obci Jankovce“ a so správami z finančnej kontroly č. 1 až 3 /2022, ktoré vykonala a spracovala
kontrolórka obce. Poslanci zobrali uvedené správy na vedomie.
O situácii v obci starosta obce informoval občanov a teda aj poslancov formou občasníka, ktorej sa
posledné dve čísla venovali podrobne, preto pripomenul poslancom iba krátko finančnú situáciu:
Z rezervného fondu bolo v r. 2021 čerpané 3785,06 Eur na realizáciu osvetlenia pred kultúrnym domom
a na cintoríne, za rok 2021 je úspora vo výške 12953,89 Eur. Teda rezervný fond pre rok 2022 bude vo
výške 38623,55 Eur. Obec má však aj bezúročnú pôžičku z MFSR vo výške 4468,- Eur.
Ďalej pripomenul, čo bolo aj obsahom posledných čísiel občasníka - stav detí a udržateľnosť
materskej školy v obci a vyhliadky udržiavania čistoty a zelene v obci, keďže v materskej škole sú z počtu
7 detí iba 3 deti z našej obce a ako je zvykom v posledných rokoch, obec je bez aktivačných pracovníkov.
Rezervný fond je najvyšší za posledných 12 rokov, ale žiaľ, nedá sa využívať na to, čo obec najviac
potrebuje – zamestnanie pracovníkov na údržbu obce alebo na dofinancovanie prípadného deficitu
v materskej škole v rámci bežných výdavkov.
Stručne informoval, že s výnimkou jedného občana z obce nebol žiadny záujem riešiť zlepšenie
situácie obce v oblasti stavu objektov a zelene. Uvedená osoba, t.j. p. Stadničár sa vyjadril za realizáciu
zmeny vytápania kultúrneho domu, spolu so starostom prediskutoval danú tému a súhlasí s návrhom, ktorý
ale už bol upravený zmenou 3,6 kW ohrevov na 2 x 1,8 kW ohrevy, čo umožní lepšie priestorové
rozloženie vyžarovaných vĺn. Žiadny iný podnet alebo vyjadrenie k danej téme, či ďalším zámerom
uvedeným v občasníku sa nikto viac nevyjadril. Ak občania nemajú záujem a obec má obmedzené zdroje,
tak sa možno nebude robiť nič. Dá sa robiť aj s menším objemom financií, ak je pracovná sila. Ale nedá sa,
ak absentuje pracovná sila a financie zároveň.
K bodu 6:
Diskusia plynulo nadviazala na bod 5. Situácia je v obci taká, že obec nemá žiadneho pracovníka na
kosenie a výpomoc s údržbou obce. Tým pádom sa nateraz ruší zámer opravy kúrenia v KD, lebo starosta
nemôže robiť bežnú agendu, kosiť a aj robiť rozsiahle opravy budov bez ďalšej podpory od občanov obce.
A ak nie sú financie na zákazku na kľuč, tak sa niečo musí vypustiť.
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Tu starosta poslancov upozornil, že bude mať snahu, aby ako tak aspoň okolie kultúrneho domu a možno
park boli pokosené. Ale nech nečakajú, že to bude zrealizované v celej obci tak, ako keď tu bolo niekoľko
ľudí práve na takéto práce. Doba sa mení a výkon takýchto prác starostom mu berie čas na iné, pre obec
určite dôležitejšie činnosti. Vôbec nebude mať problém prispôsobiť sa situácii tak, ako to spravil minulého
roku, pokiaľ sa časť obce zachová tak, ako v minulom roku. Rozdiel je ten, že v minulom roku zabezpečil
na údržbu človeka, ktorý dnes chýba.
Zhoda bola, že sa urobí cesta na cintoríne a to formou zákazky. Parkovisko pred kultúrnym domom sa
nateraz odkladá. Poslanci odsúhlasili použitie rezervného fondu vo výške 7.000,- Eur na realizáciu cesty na
cintorín, pričom na túto investíciu sa presúvajú financie, ktoré boli v rozpočte plánované na realizáciu
parkoviska pre KD.
Starosta upozornil poslancov, že v rámci financií je nutné prihliadať na fakt, že idú voľby a je potrebné brať
do úvahy, že možno bude nutné vyplatiť starostovi odstupné, ak dôjde k zmene. Pokiaľ by sa to ignorovalo,
budúce vedenie obce by malo veľmi ťažkú situáciu, lebo nájsť financie na odstupné a riešiť možné
nedofinancovanie MŠ, nie je v našej obci také jednoduché, ako si niekto myslí.
Starosta informoval poslancov obce o potrebe riešiť ďalšie – aj havarijné stavy v obci, ale ak obec
v rámci svojich financií chce niečo také riešiť, musí to byť aj svojpomocnou formou. Svojpomocne
neznamená, že to bude robiť iba starosta a možno jeden dvaja ochotní pomôcť a zvyšok neurobí pre obec
ani len to, čo v minulosti bolo úplne bežné. T. j., urobiť poriadok okolo seba a pomôcť na cintoríne, ale
i tam, kde je potrebné. Ako povedal, píše do zápisnice aj takéto veci, aby o situácii vedeli aj tí, ktorí sa
zasadnutí obecného zastupiteľstva nezúčastňujú.
Ďalej poslanci prerokovali žiadosť p. Rebyovej o napojenie sa na verejný vodovod. Súhlasili
s umožnením napojenia sa za podmienok, že uvedená drobná stavba neohrozí realizáciu financovania
dostavby vodovodu, t.j. napojenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady a v prípade kolaudácie príslušnej
vetvy vodovodu, ak bude požiadavka obce alebo VVS a.s., alebo štátnych inštitúcii teraz povolená prípojka
sa zruší a zrealizuje sa napojenie podľa pôvodného projektu a to na náklady žiadateľa o prípojku.
Poslanci schválili výstavbu cesty a úpravu vstupu na cintorín. Na tento účel schválili použitie
rezervného fondu v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Keďže ešte nebol schválený záverečný účet za rok 2021 a teda ani tvorba rezervného
fondu z úspory z roku 2021, na tento účel sa presúvajú prostriedky v rámci schváleného kapitálového
rozpočtu z položky „Výstavba parkoviska pred kultúrnym domom“ v sume 7 tisíc Eur. Na parkovisko pred
KD sa použijú prostriedky po schválení záverečného účtu, teda položka parkoviska sa neruší a ani už
schválené použitie rezervného fondu na daný účel.
K bodu 7:
Poslanci prerokovali návrh na druhú úpravu rozpočtu, ktorej základom boli vyššie uvedené zámery
a následne ju schválili tak, ako bola predložená. Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
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 20:15 ukončil..
V Jankovciach 13.05.2022
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Jaroslav Vasiľ – starosta obce

