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Zápisnica 

 

zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 30.12.2022 

o 17:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny -  Jakuba, Jenčová, Stadničár, Šmajda, Veľas 

 

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. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce. 

6. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023. 

7. Informácia starostu obce k aktuálnemu plneniu rozpočtu obce a úprava rozpočtu pre rok 2022 

8. Oboznámenie sa s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na 

roky 2023-2025, prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

9. Diskusia, rôzne. 

10. Rozhodnutie o členstve obce v spoločnosti vlastníkov lesných pozemkov – urbárska spoločnosť. 

11. Schválenie návrhu na uznesenie 

12. Záver 

 

 

K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Vasiľ.  Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci z piatich  

a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

 

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, Jakuba a Stadničár. 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5:  Poslanci sa oboznámili s kandidátmi na hlavného kontrolóra Obce Jankovce na   nasledujúce 

obdobie. Do súťaže sa prihlásil iba jeden kandidát, ktorým je súčasná kontrolórka obce, p. Mária Jakubová. 

Poslanci v súlade s paragrafom § 11, odst. 4 písmeno j a § 18,  odst.1, zákona 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení,  tajným hlasovaní, ktoré riadila volebná komisia podľa bodu 3, zvolili pomerom hlasov 5 za a 0 

proti, za hlavného kontrolóra obce Jankovce pani Mária Jakubovú, doterajšiu hlavnú kontrolórku obce 

Jankovce.  

 

K bodu 6: Starosta oboznámil prítomných s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

prvý polrok 2023. S predloženým návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci a návrh schválili. 

 

K bodu 7:    

Keďže poslanci boli oboznámení s hospodárením obce za roky 2020 a 2021 a očakávanou skutočnosťou 

v roku 2022 na piatom zasadnutí, starosta obce teraz informoval poslancov o už reálnej situácii, keďže je 

koniec roka. Očakáva sa úspora prostriedkov za rok 2022 v sume cca. 7 tisíc Eur. Kopíruje to vlastne stav 

po 5. úprave rozpočtu obce s tým, že výsledok je samozrejme súčet množstva položiek s nízkymi 

hodnotami, ktoré sa nedočerpali. Ak k tomu priradíme väčšie nedočerpanie v položkách ako sú energie 

alebo služby, ktoré nakoniec nebolo nutné využiť, naskladala sa na naše pomery celkom slušná suma, ktorá 

sa využije na potrebné investície alebo odstraňovanie havarijných stavov v budúcom období.       

Následne poslanci schválili úpravu rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.6, ktorá sa týkala 

príjmov zo štátneho rozpočtu: došli financie na referendum a zamestnanca obce ( ekonomickú referentku ), 

ktorej bola vyplatená odmena v súvislosti s dodatkom č.1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.  
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K bodu 8: 

Poslanci sa oboznámili s „Odborným stanoviskom  hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu 

na roky 2023–25“, následne prerokovali navrhovaný rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 

a 2025. Keďže tu máme aj nových poslancov, starosta sa bližšie venoval skladbe rozpočtu. Z investícii je 

teraz v pláne len rekonštrukcia miestnej komunikácie na tzv. novej ulici  a spevnenej plochy pred 

kultúrnym domom. Na to by mala obec získať dotáciu z PPA, ale samotná realizácia je ešte stále otázna a to 

vzhľadom na skutočnosť, že dotácia zohľadňuje ceny z roku 2019, pričom inflácia práve v danom segmente 

bola veľmi výrazná, dotácia pokrývala iba časť investície  a teda bude nutné ešte v danej veci konať a až 

následne sa uvidí, či sa pristúpi aj k realizácii. 

Plánuje sa tiež realizácia kaplnky pri cintoríne a tiež rekonštrukcia miesta odpočinku vojakov z 1. sv. vojny, 

kde však ide o nižšie výdavky, čo sa však zohľadní až v novom roku a to formou úpravy rozpočtu 

s ohľadom na reálnu situáciu vo finančných možnostiach obce. Starosta poslancov informoval, že je známy 

predpoklad MFSR v rámci podielových daní, ktorý však bol zverejnený iba niekoľko dní pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva. Ten predpokladá lepší príjem obce z PD než obec zahrnula vo svojom pláne 

a navrhuje ho zohľadniť až pri prvej úprave rozpočtu, keďže nie je vhodné narýchlo prerábať celý rozpočet. 

V aktuálnom rozpočte na rok 2022 absentujú viaceré položky, ktoré sú obvyklými výdavkami a sú ďalšie 

položky v rozpočte, ktoré nie sú dostatočne vykryté, ale to vychádzalo pri príprave rozpočtu 

z predpokladaných príjmov obce pri príprave rozpočtu obce na základe skorších prognóz MFSR, prepočtov 

obce a príjmových možnosti.  

Poslanci schválili jednohlasne rozpočet na rok 2023 a rozpočet v výhľadom na roky 2024 a 2025 zobrali na 

vedomie.  

 

     

K bodu 9: 

Diskusia prebiehala už v rámci bodu 7 a 8, keď sa preberali otázky aktuálnej situácie v plnení rozpočtu 

obce v tomto roku a otázky pri rozpočte na rok 2023. Diskusia sa týkala možnosti rozvoja obce, udržiavania 

zelene, možnosti zamestnania niekoho na údržbu a ďalšie otázky života obce, keďže požiadavky 

a očakávania občanov sú niekedy nad finančné a personálne možnosti, ktoré obec má. 

 

K bodu 10:  V obci sa zakladá spoločnosť vlastníkov lesných pozemkov – tzv. urbariát, pričom obec má vo 

vlastníctve pozemky – ostatné plochy, ktoré sú zalesnené. Poslanci schválili, aby Obec Jankovce sa stala 

členom spoločnosti vlastníkov lesných pozemkov ( aj keď presný názov organizácie ešte nie je daný), t.j. 

aby pozemky vo vlastníctve obce, ktoré spĺňajú podmienky pre členstvo v danej spoločnosti boli 

obhospodarované danou spoločnosťou. Obec bude spolu s ďalšími vlastníkmi lesných pozemkov 

zakladajúcim členom a je preto potrebné, aby starosta obce v prípade potreby mohol zabezpečovať 

potrebnú súčinnosť. 

 

K bodu 11:  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 12: Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil o 19:00.  

 

 

V Jankovciach  30.12.2022 

 

 

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

 

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

               

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

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


