
 

Uznesenie 01/2022 z  

Obecného zastupiteľstva v Janovciach 

konaného dňa 01.03.2022 

 

 

 

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 

 

na základe  

svojho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 01.03.2022 o 17:00 hod.  

  

s ch v á l i l o 

 

U Z N E S E N I E   č. 01/2022 

 
1. A: schvaľuje predložený program rokovania 

B: schvaľuje zapisovateľa 

C: schvaľuje overovateľov zápisnice   

 

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

B: berie na vedomie kontrolu uznesení 

 

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

B: berie na vedomie hodnotu akcií Vodárenskej spoločnosti  

 

4. A: berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021 

B: schvaľuje HARMONOGRAM aktualizácie a kompletizácie všeobecne záväzných 

nariadení a vnútorných predpisov obce Janovce na rok 2022 

C: berie na vedomie zmenu auditorky na Ing. Máriu Pochovú  

D: schvaľuje limit v pokladni 3 000,00 € 

 

5. A: berie na vedomie ukončenie núdzového stavu a vyhlásenie mimoriadnej situácie na 

Slovensku  

B: schvaľuje vypožičanie zariadenia a techniky pre pomoc na ukrajinskej hranici 

neziskovej organizácií STEP-IN CIVIC Association 

C: schvaľuje finančnú výpomoc do maximálnej výšky 1 000,00 € na rok 2022 podľa 

potreby pre neziskové organizácie a obce z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  

 

6. A: berie na vedomie správu o školstve 

 

7. A: berie na vedomie pracovný návrh územného plánu obce Janovce 

 

8. A: berie na vedomie správu o výstavbe námestíčka a žiadosti na program obnovy 

dediny  

B. schvaľuje výrobu sochy Jána Krstiteľa  

 

9. A: berie na vedomie správu o doplnení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt: ,,Materská škola Janovce – obnova a zvýšenie kapacity“ 

B: berie na vedomie spracovanie žiadosti ku projektu ,,Janovce – detské ihrisko“ 
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10. A: schvaľuje miestne poplatky na rok 2022 

 

11. A: schvaľuje  plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2022 

 

12. A: berie na vedomie % vytriedenosti odpadu za rok 2021 

B: schvaľuje zhotovenie betlehema ku kostolu  

C:schvaľuje odpredaj plynovej prípojky Matúšovi Šuťákovi  

 

 

 

 

Schválené počtom hlasov:  Za  5 hlasov 

     Proti  0 hlasov 

     Zdržal sa 0 hlasov  

 

 

Uznesenie vyhotovil: 

 

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

 

 

Uznesenie overili: 

 

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

 

 

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

 

 

 


