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Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 30.09.2022
o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu Jankovce.

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny- Cmár, Jakuba, Jenčová, Šmajda, Veľas
Počet prítomných poslancov: 5 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 sa s
- výsledkom finančnej kontroly č. 5 a 6 / 2022 vykonaných kontrolórkou obce
- stavom financií obce a ďalších oblasti života obce
6. Diskusia
7. Schválenie úpravy rozpočtu obce pre rok 2022
8. Schválenie návrhu na uznesenie
9. Záver
K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ. Skonštatoval, že sú prítomní piati 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 Jakuba.
K bodu 4: Program bol prijatý v predloženom znení.
K bodu 5: Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami finančnej kontroly č. 5/2022 a č. 6/2022,
ktorú vykonala kontrolórka obce.
Následne informoval poslancov o stave financií obce. Je predpoklad, že príjem a výdaj bežného
rozpočtu bez započítania položiek z rezervného fondu použitých v bežnom rozpočte, bude na konci roka
prebytkový. Je to dané tým, že podielové dane prichádzajú vyššie ( odhad cca. 4 000 Eur, aktuálne je to
3 200,- Eur) ako bola prognóza a obec počas roka nezamestnala nikoho na údržbu budov a zelene v obci,
nerealizovala žiadnu údržbu objektov a ani nemala iné neplánované výdaje. To plnenie vyššie je ale za
predpokladu, že nebude potrebné vyplatiť odstupné starostovi obce v prípade zmeny na pozícii starostu
obce. Ak k tomu dôjde, výrazne to ovplyvní rozpočet obce tak v terajšom ako aj v novom roku. To je to, na
čo starosta obce upozorňuje po celý čas, t.j. že obec má obmedzené finančné a ľudské zdroje a ak sa niečo
neurobí aj svojpomocne, tak nebude na žiadny rozvoj. Príprava a realizácia veci verejných sa necháva
výlučne na osobu starostu napriek tomu, že informovanosť obyvateľstva sa neporovnateľne zvýšila a teda
občania môžu reálne zhodnotiť možnosti obce a aj navrhovať riešenia, ako ďalej.
Starosta upozornil poslancov, že ak okamžite nezačne čerpať dovolenku, tak ju vyčerpať do konca
volebného obdobia nestihne. Poslanci schválili, že v prípade nevyčerpania dovolenky bude starostovi obce
v prípade zániku mandátu starostu obce nevyčerpaná dovolenka preplatená v plnom rozsahu jej zostatku
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a to z dôvodu, že starosta obce osobne realizuje aj také práce, ktoré bežne starosta obce nerobí – údržba
budov, kosenie, ... čím sa komplikuje čerpanie dovolenky počas roka.
Ukazuje sa , že zamýšľaný zámer opravy miesta vojenského cintorína a stavby kaplnky sa tohto
roka nestihne zrealizovať, čo priamo súvisí aj s vyššie uvedenou absenciou ľudských zdrojov. Presunie sa
to teda na nový rok. Aktuálnou ostáva ešte cesta hore cintorínom, ak to počasie dovolí a možno aj most
pred školou. To starosta sám robiť nemôže, firmy sú vyťažené a uprednostňujú viac výnosné zákazky.
Vodovod, ako tradične, napriek splneniu podmienok – dotácia nám už po deviaty krát na tú istú
sumu opäť nebola pridelená, sa teraz zase nedokončí, aj keď ešte koncom augusta bolo starostovi povedané,
že existuje šanca na dodatočné pridelenie financií, ak sa nevyčerpajú v inej dotačnej schéme.
Starosta obce požiadal poslancov na presun prostriedkov rezervného fondu za účelom likvidácie
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,- €, ktorá zničila steny kultúrneho domu
po zatečení. Na to poslanci presunuli sumu 1500,- Eur z položky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a spevnenej plochy“, keďže je zrejmé, že ani tento rok daná dotácia z MAS schválená nebude a bežný
rozpočet aj vzhľadom na voľby, nateraz nedáva možnosť toto financovať. Z tej istej položky sa presúva na
výstavbu cesty na cintoríne suma 1250,- Eur z dôvodu zmeny cien materiálov a dopravy, čím sa navýšila
pôvodne predpokladaná cena na sumu cca. 8250,- Eur.
Starosta informoval poslancov, že náklady na energie tohto roku budú vyššie ako minulý rok, ale
len mierne vyššie oproti rokom 2019 a 2020. Rok 2021 nemožno brať do porovnania, keďže materská škola
bola časť roka zatvorená a nekonali sa žiadne akcie z dôvodu pandémie. Dopad rastu energií v r. 2022 je
nateraz na obec minimálny. Očakáva sa vyšší nárast v r. 2023 z dôvodu rastu cien a tiež preto, že je otázny
dostatok dreva na vykurovanie obecného úradu, ktoré sa v obci realizuje od r. 2011 ( dovtedy to bolo čisto
elektrické kúrenie), keďže starosta v posledných rokoch zabezpečoval drevo sám, prípadne s pomocou
zamestnancov obce, ktorými sú teraz iba ženy. Bez adekvátnej pomoci verejnosti to povedie k dopadu aj na
obec ako celok. Na druhej strane, obec aj v prípade získania dotácie na zmenu energetickej náročnosti
budovy aktuálne nemá možnosť vykázať následne vyžadovanú úsporu energie, keďže akákoľvek zmena, aj
použitie tepelných čerpadiel, reálne prinesie len zvýšenie spotreby elektrickej energie v porovnaní
s terajším stavom, keď sa k vytápaniu používa aj drevo, ktoré bolo doteraz výrazne lacnejšie ako elektrická
energia.
Informoval o zakúpení vybavenia do kuchyne kultúrneho domu v rámci poskytnutej dotácie
z Prešovského samosprávneho kraja – dvojdrez, chladiaca vitrína, nerezový stôl a dve hrnce. V kuchyni je
treba ešte doriešiť zásuvkové rozvody pre chladiace zariadenia v kuchyni a nový systém vytápania
kuchyne, keďže terajší systém je už nevyhovujúci.
Starosta obce informoval poslancov o občianskom združení Diaľnica na ZEMPLÍN. Poslanci
schválili vstup Obce Jankovce do Občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so sídlom Š.Kukuru
154/14, Michalovce, Slovenská republika, a to ako čestný člen.
K bodu 6: Poslanci reagovali na informácie z bodu 5. Starosta obce upozornil, že v rezervnom fonde je
teraz 38623,55 Eur, z toho bezúročná pôžička MFSR je 4468,- Eur, teda reálne ušetrených je cca. 34 000,Eur, čo aj po realizácii cesty na cintorín v sume cca. 8 000,- Eur je stále suma min. cca. 26 000,- Eur do
budúcna, ktorá sa možno navýši z vyššie uvádzaného očakávaného prebytku bežného rozpočtu. Tieto
financie sa však musia používať ozaj s rozumom, keďže daná úspora sa dosiahla v priebehu rokov len
prísnym režimom sebakontroly a svojpomoci. Reagoval tak aj na požiadavky občanov napr. v súvislosti so
sálou KD, ktoré napriek každoročne sa zlepšujúcej vybavenosti sú očakávania stále vyššie a vyššie
a nezohľadňujú reálne možnosti obce. Svadba je v rodine raz za dlhé obdobie, ale je tu množstvo iných
potrebných vecí, ktoré slúžia všetkým a ktoré majú prednosť pred krátkodobým záujmom jednotlivca.
Otázkou je ešte presadenie smreka ku kostolu od domu nádeje za účelom vianočného stromčeka pri kostole.
Ak nebude záujem, ozdobí sa iba stromček ( tiež takto presadený) pri kultúrnom dome. Každý rok je treba
zabezpečovať stromčeky, ktoré je už problém zohnať, pritom navrhované riešenie je dlhodobé a aj
ekologické.
Naďalej v obci aktuálne nie je nikto, kto by mal záujem a bol by zároveň spôsobilý vykonávať údržbu
zelene a budov, aby obec žiadala o zamestnanie cez nejaký projekt. To má samozrejme priamy dopad
hlavne na stav údržby zelene v obci.
Poslanec Veľas informoval o snahe vytvoriť nejaké spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov v našej obci
s tým, že je potrebné v prípade potreby nejaké sídlo. Poslanci odsúhlasili, aby v prípade, že také združenie
vznikne, mohlo by byť jeho sídlo na popisnom čísle 74, t.j. v priestoroch objektu kultúrneho domu.
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K bodu 7: Poslanci na základe bodov 5 a 6 schválili navrhované rozpočtové opatrenie č. 4 na úpravu
rozpočtu obce pre rok 2022.
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 22:00 hod.
V Jankovciach 30.09.2022
Zapísal:

Vasiľ

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

Overil:

Šmajda

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

Veľas

............................
..................................................
Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce

