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

 

 

Uznesenie č. 2 / 2022  

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2022 

 

A.       Berie na vedomie: 

1.  - správu o výsledku finančnej kontroly č. 4/2022,  vykonanej hlavnou  

          kontrolórkou obce 

2. - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

3.  - správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia 

         za rok 2021  

4.  - výročnú správu o hospodárení obce Jankovce za rok 2021 

5.  -  list audítora k účtovnej závierke adresovaný vedeniu 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 zástupcu starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ,  overovateľov zápisnice: Šmajda,     

          Veľas 

3. - záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad  

4. - tvorbu rezervného fondu  vo výške 12 953,89  € 

5. - hospodársky výsledok za rok 2021 - kladný vo výške 6 782,60 € zúčtovať na účet  428 -    

  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

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

7. - použitie prostriedkov rezervného fondu na výstavbu kaplnky v katastri obce vo výške 

3 500,- € 

8. - 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 

2 800,- € 

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

stav pomníkov) vo výške 2 500,-  € ( za boli boli p. Cmár, Jenčová a Veľas, proti bol p. 

Šmajda) 

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

9. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2022:  Rozpočtové opatrenie č. 3 / 2022 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2022 pred 

3. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

3. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2022 po 

3. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné príjmy 106 358 1200 107 558 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie 

príjmové 

21 779 11 800 33 579 

Príjmy spolu 128 137 13 000 141 137 



 

Rozpočet Rozpočet na rok 2022 pred 

3. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

3. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2022 po 

3. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné výdavky 107 137 9 500 116 637 

Kapitálové výdavky 21 000 3 500 24 500 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu 128 137 13 000 141 137 

 

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci, s výnimkou hlasovania o oprave miesta pochovania vojakov z 1. svetovej vojny na 

miestnom cintoríne, kde je výsledok hlasovania bol:  ( za p. Cmár, Jenčová a Veľas, proti 

bol p. Šmajda) 

Všetky body boli teda schválené. 

 
 

 

 

 

 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Cmár, Veľas                           

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

 

                                   

                dňa  17.06.2022            ............................................. 

                                                                                             Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce               

 

 

 

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

                      

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


