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

 

 

 

Uznesenie č. 4  

zo štvrtého – ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.11.2022 

 

 
Obecné zastupiteľstvo : 

 

A.       Berie na vedomie: 

1.  - výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2.  - vystúpenie novozvoleného starostu obce 

3.  - správu o výsledku finančnej kontroly č. 7/2022,  vykonanej hlavnou  

       kontrolórkou obce 

 

   

B.      Konštatuje,  že: 

1. - starostom obce bol za zapisovateľa určený Jaroslav Vasiľ a za overovateľov 

zápisnice boli určení: Michal Šmajda a Ján Stadničár 

2. - novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Vasiľ zložil zákonom predpísaný sľub  

starostu obce  

3. - zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Štefan Jakuba,  Iveta Jenčová, Ján 

Stadničár, Ing. Michal Šmajda PhD., a Andrej Veľas  zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

4. – Michal Šmajda bola poverená starostom obce do funkcie zástupcu starostu obce.  

 

C.       Poveruje:  

1. - poslanca Ivetu Jenčovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 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 

predpisoch.  Za  poverenie uvedeného poslanca na tento účel zahlasovali všetci 

prítomní poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

D.       Schvaľuje: 

1. - program zasadnutia 

2. - návrh na voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie pre toto zasadnutie    

        v zložení: Jenčová, Jakuba, Veľas  

3. - zoznam osôb ( starosta a poslanci), ktoré majú právo podpisového vzoru pre 

nakladanie s finančnými prostriedkami obce: 

Por. č.    Meno a priezvisko, titl.      Funkcia                          

1.           Jaroslav Vasiľ, Ing             starosta obce         

2.           Iveta Jenčová                      poslanec obecného zastupiteľstva        

3.           Ján Stadničár                      poslanec obecného zastupiteľstva     

Mimo týchto osôb môže nakladať s finančnými prostriedkami na účtoch Prima banka 

Slovensko a.s. prostredníctvom internetbankingu so súhlasom starostu obce aj 

pracovníčka obecného úradu p. Jana Peštová.  

4. - plat starostu obce podľa zákona 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 bez navýšenia, t.j. 1,65 násobok priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

5. - návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce 

Jankovce“ 

 

E. -      Zriaďuje: 

1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov, pre 

ochranu obecného  majetku a pre finančnú oblasť 

2. Komisiu pre kultúru, vzdelávanie, šport a požiarnu ochranu 



3. Komisiu pre ochranu verejného poriadku, na riešenie priestupkov, pre sociálnu a 

zdravotnú oblasť 

4. Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a riešenia 

povodňových a iných krízových stavov 

 

Komisie teda ostávajú rovnaké ako v milom volebnom období. 

 

F.       Volí: 

1. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Jenčová, 

   členovia: Jakuba, Veľas 

 

2. Predsedov a členov obecných komisií: 

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 

 

 

G.       Vyhlasuje: 

- na základe bodu D5  výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Jankovce“ 

s dňom konania volieb hlavného kontrolóra  na deň 30.12.2022 

 

 

H.       Žiada (Odporúča): 

   –  bez záznamu 

 

 

 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Jakuba, Veľas                          

     

 

 
Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

                                   

 

 

                dňa  18.11.2022   ............................................. 

                                                                        Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

 

 

 

 

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

                      

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


