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Obec 

 JANOVCE 
 

OcÚ Janovce 62, 086 41  Raslavice, okres Bardejov 

V Janovciach, dňa 18.11.2020   

   

Vážený pán/i 

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

       Janovce ............................................. 

       086 41  Raslavice   

   

 
P O Z V Á N K A  

 

       Týmto Ťa pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Janovce, 

ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2020 / sobota / so začiatkom o 18:00 hodine 

v zasadačke obecného úradu Janovce s týmto programom: 
 

1. Otvorenie 

2. Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení 

3. Stav finančných prostriedkov na účtoch  

4. Zhodnotenie spoločenských, investičných akcií a zúčtovanie dotácií 

5. Všeobecné záväzné nariadenia obce Janovce 

6. Schválenie návrhu rozpočtu obce Janovce na rok 2021 

7. Príprava spoločenských akcií na Vianočné sviatky, Mikuláš, stolný tenis 

8. COVID-19 (stav testovania a opatrení) 

9. Rôzne (školstvo) 

10.  Návrh na uznesenie a jeho schválenie 

11.  Záver   

 

         Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa tohto 

zasadnutia zúčastnili včas a v stanovenom termíne. 

 

S pozdravom 

 

 

 

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

                   Ľubomír Kundrát  

                       starosta obce 
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Uznesenie 

z Obecného zastupiteľstva 

v Janovciach 

konaného dňa 21.11.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Janovciach na svojom zasadnutí  po prerokovaní v súlade s § 11 ods. 4 

pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 a § 14 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

 

s ch v á l i l o 

uznesenie č. 07/2020 
 

 

1. A: schvaľuje predložený program rokovania 

B: schvaľuje zapisovateľa Annu Kočambovú 

C: schvaľuje overovateľov Františka Hudáčka a Rastislava Baláža   

 

2. A: berie na vedomie správu o plnení úloh za posledné obdobie a kontrolu uznesení 

 

3. A: berie na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch 

 

4. A: berie na vedomie investičné projekty obce Janovce realizované v roku 2020 

 

5. A: schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

B: schvaľuje VZN o financovaní Materský škôl a školských zariadení zriadených    

                       obcou 

 

6. A: schvaľuje Návrh rozpočtu obce Janovce na rok 2021 

 

7. A: schvaľuje odovzdanie mikulášskych balíčkov do domácností 

B: schvaľuje odklad spoločenských akcií na neurčito 

 

8. A: berie na vedomie stav pandémie na území SR a v našej obci 

B: berie na vedomie pilotné plošné testovanie v našej obci 

 

9. A: berie na vedomie personálne obsadenie v školských zariadeniach 

B: berie na vedomie stav finančných prostriedkov obce určených na chod škôl 

 

 

 

 

Schválené počtom hlasov:  Za  5 hlasov 

     Proti  0 hlasov 

     Zdržal sa 0 hlasov  

 

 

 

 



3 

 

Uznesenie vyhotovil: 

 

 

Anna Kočambová       .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie overili: 

 

 

František Hudáček      .......................................................... 

 

 

Rastislav Baláž      .......................................................... 


