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

 

 

Uznesenie č. 5 / 2019  

z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 16.11.2019 

 

A.       Berie na vedomie: 

1. - správu o výsledku finančnej kontroly č. 6/2019 a č. 7/2019, vykonaných   

        kontrolórkou obce 

2.  - informáciu o stave opravy parku, opravy cesty do obce, stavu prípravy žiadosti o dotáciu na  

        rekonštrukciu miestnej komunikácie a priestoru pri kultúrnom dome  a stav prípravy  

        rozpočtu na rok 2020 
 

 

B.       Určuje:  

1. - za zapisovateľa zápisnice: Vasiľ 

2. - overovateľov zápisnice:  Jakuba, Veľas 

 

 

C.       Volí: 

1. - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Jenčová, Cmár, Šmajda 

 

 

D.       Schvaľuje: 

1. - program zasadnutia 

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

3.    - úpravu rozpočtu obce pre rok 2019:  Rozpočtové opatrenie č. 6 / 2019 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2019 

pred 6. úpravou 

rozpočtu  

Návrh na  

 6. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2019 

po 6. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné príjmy 123559 17 123576 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie 

príjmové 

25500 -7500 16000 

Príjmy spolu 147059 -7483 139576 

 

Rozpočet Rozpočet na rok 2019 

pred 6. úpravou 

rozpočtu  

Návrh na  

 6. úpravu rozpočtu     

Rozpočet na rok 2019 

po 6. úprave rozpočtu 

v € v € v € 

Bežné výdavky 132559 -2483 130076 

Kapitálové výdavky 14500 -5000 9500 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu 147059 -7483 139576 

 

4. - 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  - presun sumy 500, Eur z opravy mostov v obci  na  

projekt  „Odstránenie havarijného stavu osvetlenia a oplotenia parku“   na celkovú výšku 

6500,- Eur, na ktorý obec získala dotáciu vo výške 10 800,- Eur zo štátneho rozpočtu 



 

 

Vo všetkých jednotlivých bodoch  vyššie uvedených hlasovali za schválenie všetci prítomní 

poslanci.  
 

 

Spracovala návrhová komisia v zložení:   Jenčová, Cmár, Šmajda                           

 

 

 

 

Na základe prijatého návrhu na uznesenie spracoval a podpísal:  

                                   

                dňa  16.11.2019   ............................................. 

                                                                        Ing. Jaroslav Vasiľ – starosta obce  

  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Jakuba      ..................................................................... 

                      

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


