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Zápisnica 

 

z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 17.06.2022  

o 19:00 hod. 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. Prerokovanie: 

       -    výsledku finančnej kontroly č. 4/2022 vykonaných kontrolórkou obce 

- výročnej správy o hospodárení obce Jankovce za rok 2021 

- odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jankovce 

za rok 2021 

- správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 

2021 

6. Schválenie 

- záverečného účtu obce Jankovce  za rok 2021 

- celoročného hospodárenia obce za rok 2021 

- zaúčtovania účtovného výsledku hospodárenia za rok 2021 

- návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jankovce na 2.polrok 2022 

7. Schválenie zabezpečenia k voľbám do orgánov samosprávy obci v r. 2022 

8. Diskusia 

9. Schválenie úpravy rozpočtu obce pre rok 2022 

10. Schválenie návrhu na uznesenie 

11. 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 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, členovia Cmár  a Veľas. 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5: Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom  finančnej kontroly  č. 4/2022, ktorú vykonala 

kontrolórka obce a s listom audítora k účtovnej závierke. Správu a list prítomní poslanci zobrali na 

vedomie. Ďalej sa prerokovalo hospodárenie obce za rok 2021 a  boli poslanci oboznámení  

s nasledovnými dokumentmi: 

- s výročnou správou o hospodárení obce Jankovce za rok 2021    

- s návrhom na Záverečný účet obce Jankovce a s rozpočtovým hospodárením za rok 2021 

- s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

- so správou nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2021  

- s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022 

 

         Stručne k prerokovanému:  Rezervný fond pre rok 2021 bol vo výške 29 454,72 €, z toho sa v roku 

2021 čerpalo 3 785,06 €.  K 01.01.2022 bol teda rezervný fond vo výške 25 669,66 € a po započítaní 

prebytku rozpočtu za rok 2021 vo výške 8 231,01 € a zostatku finančných operácií z roku 2021 vo výške  

4 722,88 € bude rezervný fond pre rok 2022 vo výške 38 623,55 €.  

         

          Obec v roku 2021 realizovala svojpomocne osvetlenie cintorína vrátane zásuvky na 220V, osvetlenie 

prístupovej cesty ku kultúrnemu domu z rezervného fondu a skalku pri kultúrnom dome z vlastných 
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prostriedkov. Realizovala sa tiež oprava vybraných úsekov ciest v obci tryskovou metódou, aby sa aspoň 

čiastočne odstránil havarijný stav a minimalizoval sa vplyv nasledujúcej zimy na cesty.  

 

 Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu koronavírusu Covid-19 sa nekonali žiadne verejné akcie. Časť roka 

bola pre pandémiu zatvorená aj materská škola. A keďže aj starosta obce bol krátky čas práceneschopný, 

tak to spolu s vplyvom vyššie uvedenej svojpomocnej výstavby prispelo k pozitívnemu výsledku 

hospodárenia obce v danom roku. Spolu s dobrým príjmom podielových daní to umožnilo dosiahnutie 

prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 9 009,78 €, pričom upravené rozpočtové hospodárenie 

obce je 12 953,89 Eur, čo je výsledok po zohľadnení zostatku finančných operácii a vylučení 

nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z prebytku.   

 

K bodu 6:   Po tom, ako sa poslanci podrobne oboznámili s dokumentmi uvedenými v bode 5, po  

ich prerokovaní postupne prijali tieto rozhodnutia:  

- schválili záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad 

- schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad 

- schválili tvorbu rezervného fondu  vo výške 12 953,89 €   

-    schválili hospodársky výsledok za rok 2021 – kladný v sume 6 782,60 €  zúčtovať na účet  428 –  

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

-   schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022 

Pri každom jednotlivom rozhodnutí, uvedenom v tomto bode programu, hlasovali za jeho schválenie všetci 

prítomní poslanci. 

 

K bodu 7: Poslanci prerokovali „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce 

Jankovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026“ a „Návrh na počet poslancov  Obce 

Jankovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026“ a následne v súlade s návrhom určili 

a schválili nasledovné: 

- OZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu Obce Jankovce v rozsahu 1, t j. v plnom rozsahu               

( na plný úväzok) na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2022 – 2026 

- OZ v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  vzhľadom na počet 

obyvateľov obce, ktorý je 266 a teda v intervale 41 – 500 obyvateľov, určuje  počet 5 ( slovom päť) 

poslancov obecného zastupiteľstva Obce Jankovce na celé volebné obdobie rokov 2022 – 2026 
 

K bodu 8: 

            Starosta obce informoval poslancov, že je možnosť ďalšej opravy ciest opäť spôsobom ako 

minulého roku a že je potrebné to urobiť čím skôr, keďže ceny materiálov rastú. Rovnako informoval 

poslancov, že už skôr rozbehnutá príprava realizácie odstránenia havarijného stavu pomníkov vojakov 

padlých v prvej svetovej vojne sa posunula k bodu možnosti začatia realizácie, pričom pôjde o realizáciu 

novej stavby pamätníka s odstránením starých pomníkov.  

Informoval o možnosti vybudovania širokopásmových sieti v obci – verejné WIFI, a to prostredníctvom 

dotácie. Odhadovaná suma spoluúčasti obce je 1 200,- €, vrátane spracovania žiadosti o dotáciu. Za 

predpokladu, že sa stihne termín na podanie žiadosti. Poslanci realizáciu WIFI odmietli, keďže je zlá 

skúsenosť s deťmi a ich telesným pohybom práve z dôvodu elektronických médií. 

Za týmto účelom poslanci schválili: 

a)   - 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:   

- opravu výtlkov a nerovnosti ciest v obci za účelom odstránenia havarijného stavu vo výške 

2800,- € 

- opravu miesta pochovania vojakov z 1. svetovej vojny na miestnom cintoríne ( havarijný 

stav pomníkov) vo výške 2 500,-  € 

- odstránenie havarijného stavu mosta pred Materskou školou vo výške 3 000,- tisíc € 

b) – použitie rezervného fondu na výstavbu kaplnky pri cintoríne vo výške 3 500,- tisíc € 

 

V prípade potreby je možné presunúť finančné prostriedky z jednej akcie na druhú, ak pri realizácii vznikne 

takáto požiadavka. Obec už 3 roky po sebe nedokázala zabezpečiť opravu mosta pred školou a to vzhľadom 

na to, že sa nenašla spoločnosť, ktorá by mala voľné kapacity a ochotu realizácie opravu mosta 

v navrhovanej cene.    
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Realizácia odstránenia havarijného stavu ciest bude na zákazku. Realizácia odstránenia havarijného stavu 

vojenského cintorína bude formou spolupráce obce s Klubom vojenskej histórie Beskydy, kde obec 

zabezpečí časť prác a dodávku časti materiálu tak, aby bolo možné daný projekt zrealizovať, keďže sanácia 

opravy terajších pomníkov už nie je možná vzhľadom na ich stav a na zabezpečenie nových obec nemá 

dostatok vlastných zdrojov. Realizácia kaplnky sa predpokladá svojpomocne s využitím nevyhnutných 

služieb na dodávku materiálu a vybraných prác.  

 

K bodu 8:  Poslanci na základe bodu 7 schválili úpravu rozpočtu obce pre rok 2022, ktorú spracoval 

starosta obce za účelom realizácie predmetných akcií. 

 

    

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 hod.  

 

 

V Jankovciach  17.06.2022 

 

 

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

 

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

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

 

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

                                                                                  Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce                   

 

 

 

 

 

 

 

 


