OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk

ZÁPISNICA
napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse,
konaného dňa 7.3.2014 so začiatkom o 17.30 hodine na OcÚ Jovsa

POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný
2./ Adrián B URAL - prítomný
3./ Marcel ČIŽMÁR – prítomný
4./ Štefan IVANOV – neprítomný (PN)
5./ Ing. Ján KEREŠTAN – prítomný
6./ Tomáš ŠTOFA – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ – prítomná
Starosta obce:

Michal HOMROK – viedol rokovanie OZ

♦ Program mimoriadneho rokovania:
1../ Otvorenie
2../ Žiadosť vydanie súhlasného stanoviska k prevádzkovaniu predajne s rozličným
tovarom.
3../ Diskusia - Záver
♦ Priebeh rokovania:
♦ Bod. č. 1./
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko zo siedmych
poslancov OZ sú prítomní všetci siedmi poslanci.
♦ Bod č. 2./
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pána
Igora Sopka, zástupcu firmy pod obchodným menom Isoterm s.r.o so sídlom
v Bánovciach nad Ondavou
číslo 18 o vydanie „súhlasného stanoviska“
k prevádzkovaniu predajne s rozličným tovarom (voda, kovo, záhradkárske potreby
a pod.) v obci Jovsa.
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Pán Igor Sopko uzatvoril ako nájomca zmluvu o nájme nebytových priestorov
s prenajímateľom p. Jánom Demkom, vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.
13, v k.ú. obce Jovsa, v ktorej bude predajňa rozličného tovaru zriadená.
Poslanci OZ konštatovali, že táto predajňa bude zriadená v priestoroch
rodinného domu, ktorého vlastníkom je p. Ján Demko. Táto predajňa vo svojej
činnosti neobmedzuje susedov ani ostatné záujmy obce, preto poslanci následne
prijali
Uznesenie
číslo 7/2014 zo dňa 7.3.2014
OZ súhlasí:
♦ s vydaním „súhlasného stanoviska“ k prevádzkovaniu predajne s rozličným
tovarom, na nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 13, v k.ú obce Jovsa, ktorú činnosť bude
žiadateľ vykonávať na základe „Osvedčenia o živnostenskom oprávnení“
vystaveného pre firmu Isoterm, s.r.o. so sídlom v Banovciach nad Ondavou č.
18. Túto činnosť je žiadateľ povinný vykonávať v súlade so súčasnou platnou
legislatívou.
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
♦ Keďže neboli ďalšie pripomienky ani návrhy od poslancov OZ, starosta
obce toto zasadnutie OZ ukončil.

Michal H o m r o k v.r.
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Ján Kereštan

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

Ing. Ladislav Andrejco

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

2

3

