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

 

 

Uznesenie č. 3 / 2022  

z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 

 

A.       Berie na vedomie: 

1.  – správy  o výsledkoch finančnej kontroly č. 5/2022 a 6/2022 vykonaných hlavnou  

          kontrolórkou obce 

2. – ústnu informáciu starostu obce o stave obce k dnešnému dňu  

3. - dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho združenia Diaľnica 

         na Zemplín 

4.  - Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 
 

B.       Určuje:  

1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ 

2. - overovateľov zápisnice:  Šmajda, Veľas 

 

 

C.       Volí: 

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

 

 

D.       Schvaľuje: 

1. - program zasadnutia 

2. - na návrh zástupcu starostu obce za zapisovateľa: Vasiľ,  overovateľov zápisnice: Šmajda,     

          Veľas 

3. - presun prostriedkov rezervného fondu na likvidáciu škôd spôsobených živelnou pohromou 

v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z. -  poškodenie stien sály 

kultúrneho domu po búrke vo výške 1 500,- € ( Presun z položky Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie a spevnenej plochy.) 

4. - presun prostriedkov rezervného fondu na výstavbu cesty na cintoríne vo výške 1250,- Eur 

na sumu 8250,- Eur ( Presun z položky Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej 

plochy.) 

5. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2022:  Rozpočtové opatrenie č. 4 / 2022 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2022 pred 

4. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

4. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2022 po 

4. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné príjmy 107 558 4 654 112 212 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie 

príjmové 

33 579 0 33 579 

Príjmy spolu 141 137 4 654 145 791 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2022 pred 

4. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

4. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2022 po 

4. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné výdavky 116 637 4654 121 291 

Kapitálové výdavky 24 500 -1 500 23 000 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu 141 137 3154 144 291 



 

6. – preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 v plnom rozsahu v prípade zmeny na 

pozícii starostu obce  

7. - vstup Obce Jankovce ako čestný člen do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so 

sídlom Š.Kukuru  154/14, Michalovce, Slovenská republika 

8. - poslanci schválili, aby v prípade vzniku nejakého spoločenstva lesných pozemkov v obci 

Jankovce v prípade, že také spoločenstvo (združenie)  vznikne, mohlo by byť jeho sídlo na 

popisnom čísle 74,  t.j. v priestoroch objektu kultúrneho domu. 

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci. Všetky body boli teda schválené. 

 
 

 

 

 

 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Cmár, Jakuba                           

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

 

                                   

                dňa  30.09.2022            ............................................. 

                                                                                             Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce               

 

 

 

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

                      

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


