
 

Uznesenie 05/2021 z  

Obecného zastupiteľstva v Janovciach 

konaného dňa 27.11.2021 

 

 

 

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 svojom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 27.11.2021 o 17:00 hod. 

 

 

s ch v á l i l o 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 05/2021 

 

 
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 čerpanie finančného rozpočtu obce Janovce 

 

4. A: berie na vedomie činnosť hlavnej kontrolórky obce Janovce 

 

5. A: schvaľuje VZN č. 01/2021 

B: schvaľuje VZN č. 02/2021 

C: schvaľuje VZN č. 03/2021 

D: schvaľuje VZN č. 04/2021 

E: schvaľuje VZN č. 05/2021 

F: schvaľuje VZN č. 06/2021 

G: schvaľuje VZN č. 07/2021 

H: schvaľuje Vnútorný predpis č. 01/2021 

I: schvaľuje Vnútorný predpis č. 02/2021 

 

6. A: berie na vedomie asfaltovanie IBV „Polufky“ 

B: berie na vedomie schválenie projektu s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov 

v obci Janovce“ 

C: berie na vedomie odoslanie Žiadosti o VFP na projekt „Materská škola Janovce- 

obnova a zvýšenie kapacity“ 

 

7. A: schvaľuje úpravu rozpočtu obce Janovce na rok 2021 

B: schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Janovce na rok 2021 

 

8. A: schvaľuje Návrh rozpočtu obce Janovce na rok 2022 
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9. A: schvaľuje tlač poukážok na nákup pre seniorov nad 62 rokov, vo výške 10,00 € 

v miestnych potravinách 

B: schvaľuje „Mikulášske balíčky“ pre deti v MŠ a ZŠ 

C: schvaľuje nákup do „Vianočných balíčkov“ do každého domu v obci 

 

10. A: berie na vedomie stav pandémie COVID-19 

B: berie na vedomie fungovanie obecného úradu a školských zariadení v pôsobnosti 

obce Janovce počas núdzového stavu 

 

11. A: berie na vedomie fungovanie škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce 

 

 

 

Schválené počtom hlasov:  Za  5 hlasov 

     Proti  0 hlasov 

     Zdržal sa 0 hlasov  

 

 

 

Uznesenie vyhotovil: 

 

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

 

 

Uznesenie overili: 

 

František Hudaček      .......................................................... 

 

 

Marek Gazdačko      .......................................................... 

 

 

V Janovciach, dňa 27.11.2021 


