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Zápisnica 

 

zo  4.  – ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 

18.11.2022 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných novozvolených poslancov: 5 z 5 

 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, prečítanie programu zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie      

    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  

    zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie 

    vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Príhovor novozvoleného starostu. 

7. Schválenie  programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie. 

9. Poverenie zástupcu starostu obce. 

10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.  

11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zriadenie ďalších 

obecných komisií, voľba predsedov a členov komisií . 

12. Určenie platu starostu obce. 

13. Určenie osôb, ktoré majú právo podpisového vzoru pre nakladanie s finančnými prostriedkami 

obce. 

14. Diskusia.  

15. Prerokovanie a schválenie  návrhu na uznesenie Obecného zastupiteľstva. 

16. Záver.  

 

 

K bodu 1.: 

Schôdzu otvoril starosta obce Ing. Jaroslav Vasiľ. 

Skonštatoval, že sú prítomní 5 novozvolení poslanci z piatich a teda OZ, pokiaľ poslanci zložia 

sľub, bude uznášania schopné.  

 

K bodu 2:  

Za zapisovateľa bol určený Vasiľ .  Starosta Vasiľ určil za overovateľov zápisnice novozvolených 

poslancov:  Šmajda a Stadničár. 

 

   K bodu 3: 

   Predseda miestnej volebnej komisie pani Iveta Jakubová, oboznámila prítomných s výsledkami  

   Volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022  a odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému  

   starostovi  a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 4:  

Novozvolený starosta Ing. Jaroslav Vasiľ podpísal sľub starostu obce a keďže bol starostom aj 

doteraz, pokračoval ďalej vo vedení schôdze.  

 

K bodu 5: 

Starosta prečítal novozvoleným poslancom Štefan Jakuba, Iveta Jenčová, Ján Stadničár, Ing. Michal 

Šmajda PhD., Andrej Veľas,  sľub poslanca obecného zastupiteľstva a tí ho následne svojím 

podpisom pod znenie sľubu zložili.  
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K bodu 6:  

Starosta obce sa v krátkom príhovore poďakoval odchádzajúcim poslancom za ich prácu  

v prospech obce a novozvoleným poslancom zaželal veľa chuti do práce. Upozornil, že ide  

o náročnú prácu, keďže je treba sa jej venovať nielen na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale  

hlavne prácou v teréne, štúdiom problematiky, prípravou návrhov a riešení v prospech obce. Preto 

aj keď bolo treba už na tomto zasadnutí prerokovať niektoré záležitosti obce, budú súčasťou 

programu na najbližšom zasadnutí OZ – návrh rozpočtu na rok 2023, nákup vybavenia do 

kultúrneho domu a ďalšie. 

 

K bodu  7:  

Keďže poslanci nemali výhrady k programu zasadnutia, schválili program zasadnutia          

v rozsahu, ako ho predložil starosta obce. 

 

K bodu 8:  

Starosta vzhľadom na to, že je treba si osvojiť systém rokovania čo najskôr navrhol, aby bolo 

zvykom v minulosti, pracovala návrhová, mandátová a volebná komisia vzhľadom na nízky počet 

poslancov v tom istom zložení. Za predsedu bola zvolená p. Jenčová a za členov: Jakuba a Veľas. 

 

K bodu 9:  

Starosta poveril za svojho zástupcu p. Michala Šmajdu. 

 

K bodu 10:  

   Poslanci na výzvu starostu obce spomedzi seba zvolili a poverili poslanca OZ  

   p. Iveta Jenčová,   ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ  v súlade  

   s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR  

   369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

K bodu 11:  

Starosta oboznámil poslancov s tým, aké boli komisie v minulom období.  

Poslanci rozhodli, že nebudú robiť zmeny a rozhodli sa zriadiť komisie rovnako ako v minulosti. 

Zároveň sa dohodli na zložení členov jednotlivých komisií a následne odsúhlasili aj predsedov 

a členov. Predbežne ide o poslancov, následne ak bude vôľa aj ostatného obyvateľstva, dôjde 

k doplneniu aj o osoby, vhodných na výkon tejto funkcie. 

Poslanci zriadili:  

a) Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   

      činiteľov, pre ochranu obecného  majetku a pre finančnú oblasť 

Predseda :     Jenčová,         Členovia:  Jakuba, Stadničár, Šmajda, Veľas 

 

b)     Komisiu pre kultúru, vzdelávanie, šport a požiarnú ochranu 

Predseda:      Šmajda,          Členovia: Jakuba, Jenčová, Veľas, Stadničár 

 

c).    Komisiu pre ochranu verejného poriadku, na riešenie priestupkov, pre  

sociálnu a zdravotnú oblasť 

Predseda:      Veľas,               Členovia:   Jakuba, Jenčová, Stadničár, Šmajda,  

 

d)     Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a riešenia 

povodňových a iných krízových stavov 

Predseda:  Stadničár,               Členovia:   Jenčová, Jakuba, Šmajda, Veľas 

 

Všetci prítomní poslanci hlasovali za uvedené zloženie komisií. 

 

 

K bodu 12:  

Poslanci prerokovali plat starostu obce a schválili plat starostu obce vo výške podľa §3 ods.1 

Zákona č. 253/1994  Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov. 
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Zároveň poslanci rozhodli, že odmenu za december 2022 nepožadujú a odmena za celý rok 2022 

má patriť poslancom, ktorí boli poslancami vo funkčnom období 2018 - 2022 

 

 

K bodu 13:  

Za osoby s podpisovým vzorom boli určení: 

Jaroslav Vasiľ – starosta obce, Iveta Jenčová – poslanec, Michal Šmajda  – poslanec.  Mimo týchto 

osôb môže nakladať s finančnými prostriedkami na účtoch Prima banka Slovensko a.s.   

prostredníctvom internetbankingu aj pracovníčka obecného úradu p. Jana Peštová.  

Za týmto účelom sa spracuje interný zoznam vyššie uvedených osôb s osobnými údajmi 

a podpisovými vzormi, uložený ako dokument prístupný iba starostovi obce, ekonomickej 

referentke, kontrolórke obce a obecnému zastupiteľstvu. Uvedený zoznam bude zároveň slúžiť ako 

doklad pre bankové inštitúcie, že uvedené osoby sú oprávnené zastupovať obec Jankovce v prípade 

finančných transakcií na účtoch Obce Jankovce.     

 

 

K bodu 14: 

Diskusia sa týkala hlavne otázok a odpovedí, ako bude by mala prebiehať komunikácia vo vedení 

obce, vrátane organizácie zasadnutí a akcií organizovaných obcou. Starosta krátko oboznámil 

poslancov so situáciou v obci, financovaním obce a aktuálnymi možnosťami i obmedzeniami, ktoré 

obec má v rámci rozvoja a života obce. 

 

Starosta zároveň vzhľadom na to, sa k 31.12.2022  končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra  

obce, požiadal poslancov o schválenie návrhu na vyhlásenie výberového konania na funkciu 

hlavného kontrolóra obce. Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce bol určený na 30.12.2022.      

Starosta obce zároveň oboznámil prítomných so správou hlavnej kontrolórky obce z finančnej 

kontroly č.7/2022, týkajúcej sa vykonávania inventarizácie. Poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

 

K bodu 15: 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ.  Predseda návrhovej komisie p. 

Jenčová prečítala návrh uznesenia, za znenie ktorého zahlasovali všetci  prítomní poslanci. 

 

K bodu 16: 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ o 19:30 ukončil.  

 

 

V Jankovciach  18.11.2022 

 

 

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

 

 

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

              

                            Stadničár  ............................ 

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

 

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


