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

 

 

 

 

Uznesenie č. 6 / 2022  

zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2022 z dňa 30.12.2022 

 

 

 

 

A.       Berie na vedomie: 

1. -  odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na  

   roky 2023–25  

2. - viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025 

 
 

B.       Určuje:  

1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ 

2. - overovateľov zápisnice:  Šmajda,  Veľas 

 

 

C.       Volí: 

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

2. - za hlavnú kontrolórku obce Jankovce na nasledujúce obdobie pani Máriu Jakubovú 

 

D.       Schvaľuje: 

1. - program zasadnutia 

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

3. - návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023 

4. - úpravu rozpočtu obce pre rok 2022:  Rozpočtové opatrenie č. 6 / 2022 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2022 pred 

6. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

6. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2022 po 

6. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné príjmy 114 862 1 743 116 605 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie 

príjmové 
12 409 -237 11 393 

Príjmy spolu 127 271 1 506 128 777 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2022 pred 

6. úpravou rozpočtu  

Návrh na  

6. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2022 po 

6. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné výdavky 115 955 175 116 130 

Kapitálové výdavky 9 250 -335 8 915 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu 125 205 -160 125 045 

 

 

 

 

 

 

 



5. - rozpočet obec na rok 2023 

 

Rozpočet - príjmy Rozpočet na rok 

2023 

v € 

Bežné príjmy 117 649 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 23 147 

Príjmy spolu 140 796 

 

Rozpočet -  výdavky Rozpočet na rok 

2023 

v € 

Bežné výdavky 117 649 

Kapitálové výdavky 23147 

Finančné operácie výdavkové 0 

Výdavky spolu 140796 

 

6. – schvaľuje, aby Obec Jankovce sa stala členom spoločnosti vlastníkov lesných pozemkov, 

ktorá sa zakladá v obci Jankovce,  t.j. aby pozemky vo vlastníctve obce, ktoré spĺňajú 

podmienky pre členstvo v danej spoločnosti boli obhospodarované danou spoločnosťou 

a obec bola spolu s ďalšími vlastníkmi zakladajúcim členom. 

 

E. Žiada a poveruje starostu obce na zabezpečenie potrebných právnych úkonov, ktoré sú  

potrebné pre vstup Obce Jankovce do spoločnosti vlastníkov lesných pozemkov a zabezpečenie 

podielu v danej spoločnosti.  

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci. 

 

 

 

 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Jakuba, Stadničár  

 

 

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

 

                                     dňa  30.12.2022   ............................................. 

                                                                                                        Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

 

 

 

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

                                  

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

 

 


