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Zápisnica 

 

z  5.  – zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Jankovce, konaného dňa 25.11.2022 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 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 vykonanej kontrolórkou obce 

- návrhom rozpočtu na rok 2023 a hospodárením v r. 2020 - 2022 

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.   

 

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 Jakuba                         

a Stadničár. 

 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

 

K bodu 5: Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami  finančnej kontroly  č. 8/2022, ktorú 

vykonala kontrolórka obce. 

Následne informoval poslancov o návrhu rozpočtu obce na rok 2022, ako aj o hospodárení 

obce v rokoch 2020 -2021 a predpoklade pre rok 2022, ktorý však bol spracovaný začiatkom 

mesiaca november a teda pre rok 2022 je ozaj len odhadom.     

Hlavnú časť venoval navrhovanej úprave rozpočtu obce na rok 2022, ktorá vychádza 

k aktuálnemu stavu a predpokladu na december. Keď že nie je potrebné uvažovať nad odstupným, 

časť ušetrených financií sa využije na potrebné vybavenie kultúrneho domu a obce - prioritne za 

daným účelom je pripravený návrh na úpravu rozpočtu obce.  

 

K bodu 6:  Poslanci v rámci diskusie prerokovali návrh pripravovanej úpravy rozpočtu, keďže 

samotné zasadnutie bolo zvolané iba z dôvodu potreby tejto úpravy, ktorá však ide nad rámec toho, 

čo môže starosta obce upravovať v rozpočte sám. Keďže sa niektoré zámery počas roka 

nerealizovali, rozhodlo sa o presune nevyužitých prostriedkov finančných operácii pre kapitálové 

výdavky späť do rezervného fondu. Zároveň sa schválil nákup menšieho vybavenia pre obec, keďže 

to výsledok volieb umožňuje. Ide hlavne o informačnú tabuľu, stoly do kultúrneho domu a hraciu 

zostavu pre materskú školu. Nákup ďalších banketových stoličiek do kultúrneho domu sa 
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pozastavuje, keďže obec má k dispozícii hoci nie príliš vhodné, ale použiteľné konferenčné 

stoličky.     

 

K bodu 7:  Poslanci na základe bodov 5 a 6 schválili navrhované rozpočtové opatrenie č. 5 na 

úpravu rozpočtu obce pre rok 2022 tak, ako bolo predložené.  

    

 

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 19:30 hod.  

 

V Jankovciach  25.11.2022 

 

 

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

 

 

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

              

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

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

 

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


