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Zápisnica 

 

z  1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jankovce, konaného dňa 22.03.2019  

o 18:00 v zasadačke obecného úradu Jankovce. 

 

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

Počet prítomných poslancov: 4 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 poslancov s aktuálnou situáciou v oblasti financií a rozvoja obce. 

6. Diskusia.   

7. Schválenie úpravy rozpočtu. 

8. Schválenie návrhu na uznesenie 

9. Záver 

 

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

a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Ospravedlnil sa poslanec p. Cmár. 

 

K bodu 2:  Za zapisovateľa bol určený Vasiľ.  Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a následne aj 

schválení poslanci  Jakuba a Šmajda. 

 

K bodu 3: Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie prebehla jednohlasne – všetci súhlasili, aby 

komisie pracovali v rovnakom zložení: predseda  Jenčová, členovia  Jakuba a Veľas. 

 

K bodu 4:  Program bol prijatý v predloženom znení.   

 

K bodu 5: Starosta najprv prečítal poslancom ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2018 

v obci Jankovce a správy z finančnej kontroly č.1/2019 a č. 2/2019, ktoré vykonala kontrolórka obce a ktoré 

prítomní poslanci zobrali na vedomie. 

      Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou v obci z pohľadu financií k začiatku roka. Z rezervného 

fondu v roku 2018 sa čerpalo 1188,46 Eur.  Teraz je rezervný fond vo výške  23028,25 Eur a ten by sa mal 

navýšiť o úsporu z minulého roku vo výške 1656,33 Eur. Spolu je to teda 24685,28 Eur, ktoré je možné 

použiť v roku 2019.  Ďalej starosta obce informoval o aktivitách pre rozvoj obce, ktoré sú nové, ale aj tých,  

o realizáciu ktorých sa obec snaží dlhšiu dobu.  Obec  požiadala o podporu formou dotácie PSK na kultúrne 

služby vo výške 1000,- Eur na vybavenie kultúrneho domu neinvestičným majetkom a podala sa žiadosť na 

úrad vlády o dotáciu na detské ihrisko pri škole vo výške 10323 Eur, ktoré však bude slúžiť všetkým deťom 

v obci. Celkové investičné náklady na dané ihrisko sa predpokladajú vo výške 10935 Eur Poslanci uvedené 

informácie zobrali na vedomie.  

       Poslanci sa vrátili k riešeniu situácie s cestou na „novej“ ulici. Starosta informoval, že do úvahy, aj keď 

je to len v štádiu prípravy,  prichádza možnosť využiť spolufinancovanie rekonštrukcie cesty 

prostredníctvom   Miestnej akčnej skupiny. Keďže oprava cesty pomocou betónu a následný asfaltový 

koberec sa odborníkmi neodporúča a takáto komunikácia by robila problémy v prípade riešenia kanalizácie, 

najvhodnejším riešením je kompletné riešenie uvedeného 100m úseku pomocou kompletnej rekonštrukcie 

uvedenej cesty. Pre ďalší postup je ale treba spracovanie projektovej dokumentácie a mať presnú 

informáciu o cene, čo cesta bude stáť.  Poslanci schválili uvedený zámer a zároveň vyčlenili predbežne 

2000,- Eur na projektovú dokumentáciu a ďalšie nutné výdaje pre proces prípravy projektu.  

       Starosta následne  požiadal poslancov o schválenie financií na opravu obidvoch mostov v obci pri škole 

a pri dome č.1, aby nedošlo k vyvráteniu sa zábradlia a tým k poškodení na zdraví alebo k usmrteniu 

nejakej osoby pri možnom páde do priekopy. Poslanci na uvedenú opravu vyčlenili predbežne sumu 3 tisíc 

Eur. 

   Starosta oboznámil poslancov, že projekt „ Jankovce – rekonštrukcia obecnej infraštruktúry“ je stále 

aktuálny. Realizácia by sa mohla začať už v jari tohto roku. Preto požiadal poslancov, aby tak ako bolo 

dohodnuté už na 2 zasadnutí OZ obce Jankovce v roku 2018, opätovne schválili, že obec súhlasí 

s dofinancovaním stavebných prác v sume 5000 Eur a to z dôvodu, že: Pôdohospodárska platobná agentúra  

( ďalej PPA) vo svojom rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválila 
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príspevok vo výške 81 823,94 Eur, čo je zníženie o 17 857,60 Eur oproti cene uvedenej v žiadosti. Napriek 

tomu, že víťazná ponuka bola veľmi blízko cene podľa projektovej dokumentácie,  PPA znížila cenu za 

stavebné práce o 16274,14 Eur. Následne prebiehalo jednanie s víťazom na stavebné práce o spôsobe, ako 

by bolo možné projekt realizovať. Starosta obce nesúhlasil s tým, aby obec znášala celý rozdiel a ani žiadnu 

vyššiu sumu, keďže ako povedal,  množstvo opráv v obci realizuje starosta osobne, len aby usporil na 

materiál, prípadne menšie služby pre obnovu obce. V roku 2018 sa dohodlo,  že k realizácii sa pristúpi po 

podpise dodatku k zmluve, pričom obec Jankovce by mala v danej veci prispieť sumou 5 000,- Eur.  Ďalšie 

náklady na stavebné práce bude znášať spoločnosť, ktorá bola úspešná vo verejnej súťaži. Momentálne sa 

zmluvné strany opäť vrátili k tomu, ako projekt zrealizovať. 

      Už v roku 2018 poslanci po prerokovaní situácie konštatovali, že je lepšie spolupodieľať sa na 

dofinancovaní vyššie uvedenej čiastky, akoby mala celá dotácia PPA prepadnúť a obec neurobí nič, preto 

súhlasili s vyššie uvedenou spoluúčasťou obce vo výške 5 tisíc Eur. Starosta zároveň upozornil, že 

v prípade realizácie bude nutné zobrať preklenovací úver. Poslancov taktiež upozornil, že potrebné bude 

vysporiadať následne aj záväzok k externému manažmentu, stavebnému dozoru a projektantovi tak, ako 

boli uzatvorené zmluvy a dohody. Z poslancov traja poslanci – Jakuba, Jenčová a Šmajda vyjadrili 

opakovane podporu uvedenému projektu a požiadali starostu obce, aby ak je to možné, dotiahol projekt do 

úspešného konca a zabezpečil všetko, čo s tým súvisí, teda aj potrebný bankový úver na prefinancovanie 

projektu. Poslanec Veľas sa vyjadril, že nesúhlasí s tým, aby obec vopred uhradila sumu 90 tisíc Eur 

a nemala istotu, že obec dané peniaze potom dostane. Vzhľadom na pomer 3 . 1 bolo pokračovanie 

v realizácii projektu schválené. 

       Starosta  poslancov oboznámil so stavom, v akom je zámer opravy kultúrneho domu. Je o to snaha už 

dlhé roky a robí sa to len veľmi pomaly, ale ako boli osobne starostom informovaní už v predchádzajúcich 

týždňoch, realizovali sa kroky k tomu, aby bolo možné pristúpiť k plošnej oprave, modernizácii a možno 

rekonštrukcii kultúrneho domu – t.j. k riešeniu zateplenia a aj iného spôsobu kúrenia. Poslanci schválili, aby 

sa podala žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2019 na Environmentálny fond. Ide o oblasť 

Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Keďže príprava 

k realizácii uvedenej žiadosti už beží, poslanci schválili predbežne sumu 7 000,- Eur na prípravné práce, 

ako je dokumentácia, spracovanie žiadosti, posudkov a ďalšie náležitosti spojené s uvedeným projektom. 

Otázkou je, či sa stihnú termíny, keďže obec nemá dopredu spracovanú projektovú dokumentáciu a po 

vyhlásení výzvy je niekedy málo času na prípravu všetkých nutných podkladov. Súvisí to s tým, že veľkosť 

obce neumožňuje prípravu viacerých projektových dokumentácii tak, aby sa následne čakalo na jednotlivé 

výzvy. Konkrétne pri KD boli v minulosti odhady na zmenu palivovej základne ako 500 tisíc Eur, na čo 

obec nemala a tak riešila iba nutné kroky, aby minimalizovala vplyvy v čase  na objekt kultúrneho domu. 

Tento projekt bol schválený všetkými prítomnými poslancami.  

        Starosta ďalej navrhol poslancom, aby sa riešil aj havarijný stav miestneho parku. Po oprave 

chodníkov betónom v roku 2018 je potrebné sa venovať oploteniu, ktoré sa na viacerých miestach 

rozsypalo a taktiež osvetleniu parku, ktoré sa v roku 2011 síce spojazdnilo, ale je už v takom stave, že hrozí 

pád stĺpov uvedeného osvetlenia z dôvodu korózie. Potrebná je tiež úprava terénu a nejaké vybavenie 

hracími prvkami pre matky s deťmi. Na tento účel navrhuje starosta, aby sa požiadala dotácia 

z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce. Predbežný odhad nákladov počíta so sumou cca. 

12 tisíc Eur, z toho spoluúčasť obce minimálne cca. 1800,- Eur. Daný návrh schválili všetci prítomní 

poslanci. 

 

    Na základe vyššie uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo :   

a)  použitie rezervného fondu vo výške 14 500,- Eur na kapitálové výdavky nasledovne: 

- dofinancovanie projektu „Jankovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry“ z prostriedkov obce vo výške 5 

000,- Eur. Veľas bol proti. 

- príprava projektovej dokumentácie  pre zateplenie kultúrneho domu v rámci projektu  Zvyšovania 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania vo výške 5 000,- Eur 

- výstavba oplotenia od cestnej komunikácie pred školou vo výške 2 500,- Eur  

- príprava projektovej dokumentácie pre obecnú cestu ( cesta na tzv. novej ulici) vo výške  2 000,- Eur 

 

b) -  v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie rezervného 

fondu  vo výške 3 000,- Eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce  - oprava mostov v obci – bežné 

výdavky. 
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      Ďalšie možné použitie prostriedkov rezervného fondu sa schváli, až to bude potrebné. Starosta ale 

upozornil, že ak by boli úspešné všetky pripravované projekty, tak obec bude nútená zobrať úver, aby 

mohla zabezpečiť spolufinancovanie týchto projektov. 

      Ďalej upozornil na stav  starej školy, ktorá po vojne slúžila aj ako kultúrny dom pre obec.  Bude treba  

vyjadrenie, čo ďalej s uvedenou budovou, lebo v prípade jej opravy je nutný  posudok statika, lebo múry sú 

z kameňa a už sú na niektorých miestach narušené. Je treba triezvy úsudok, lebo ak sa uvedená stavba 

nevyužila v čase, keď bola plne funkčná a nechali sme ju chátrať, len ťažko budeme hľadať jej využitie 

v dnešnej dobe, a jej obnova nás bude stáť desaťtisíce eur, ktoré obec nemá k dispozícii. Zbúranie uvedenej 

stavby však taktiež nebude zadarmo.  

      Ďalej starosta oboznámil poslancov, že by mala začať oprava cesty do obce, aj keď nateraz je to iba 

v dĺžke 1 km v smere od obce.  

     Vďaka spolupráci s ÚPSVaR v Humennom, podarilo sa mu zamestnať na par. 50j jedného muža a jednu 

ženu, čo už teraz prináša výsledok, keďže sa dávajú do poriadku tie veci, ktoré čakali na údržbu už dlhší 

čas.       

    Čo sa týka obnovy obce, je tu veľmi veľa vecí, ktoré čakajú na riešenie, ale nedá sa všetko naraz.  

 

K bodu 6: 

         V diskusii sa preberali ďalšie otázky života obce. Starosta oboznámil poslancov s odpoveďou SAD 

Humenné a taktiež odboru dopravy PSK, podľa ktorých situácia s cestovaním nezodpovedá tomu, načo sa 

sťažovali naši občania, ibaže ako upozornil starosta obce – ak občania chcú mať prácu, musia sa 

prispôsobiť, ak o ňu nechcú prísť a preto zvolili iný spôsob dopravy, ako je verejná doprava. 

         Starosta taktiež upozornil poslancov, že obec zaplatí za odpad opäť viac, keďže sa zvyšujú poplatky 

za skládkovanie odpadov a je treba uvažovať, ako so zberom odpadu a ako aj s poplatkom za komunálny 

odpad, keďže obec nemá čo doplácať na tých, ktorí neseparujú a naopak, zneužívajú nemnožstevný zber 

zavedený v obci. Zároveň pripomenul že stále sú tu občania, ktorí majú sklon zakladať čierne skládky 

odpadu.   

         Rozhodlo sa, že deň matiek sa urobí v predstihu, najlepšie 7.4., keďže následne počas dvoch mesiacov 

je sála kultúrneho domu stále každý víkend obsadená. 

       Starosta ešte informoval, že zle sa vyvíja situácia okolo Materskej školy, keďže počet detí 

navštevujúcich školu je minimálny a hrozí, že nebude na prevádzku školy. Požiadal poslancov, aby 

porozmýšľali ako ďalej v tomto bode a na najbližšom stretnutí prišli s nejakým riešením. 

      

K bodu 7   Poslanci prerokovali navrhovanú úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.1, ktoré sa 

týkalo aj problematiky v bodoch 5. a 6. tohto zasadnutia a navrhovanú úpravu schválili. 

 

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 19:45 ukončil..  

 

 

V Jankovciach  22.03.2019 

 

 

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

 

Overil:            Jakuba        ............................ 

               

                                    Šmajada      ............................ 

 

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

      Jaroslav Vasiľ – starosta obce  


