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                                                 O B E C   J O V S A 

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

     

     

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 19.6.2013  

so začiatkom o 19.00 hodine na OcÚ Jovsa 

 

 

POSLANCI  OZ:  

 

1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný  
2./ Adrián B URAL  -  prítomný 

3./ Marcel ČIŢMÁR – prítomný 
4./ Štefan IVANOV – prítomný 

5./ Ing. Ján Kereštan  – prítomný 

6./ Tomáš Štofa – prítomný 

7./ Mgr. Jaroslava Trembuľáková – prítomná 

 

Starosta obce:    Michal HOMROK – viedol rokovanie OZ 

Hlavná obecná kontrolórka: Dana KOVÁČOVÁ  

♦ Program rokovania:  

1../ Otvorenie 
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 
3../ a) Záverečný účet obce Jovsa za rok 2012  
      b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu „Záverečného účtu za rok 2012 
      c) Výročná správa obce za rok 2012 
      d) Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce za rok 2012  
4../ Rôzne: 
     ♦  Oprava strechy školskej jedálne ZŠ 
     ♦  Odkúpenie parcely číslo 1107 z vlastníctva SPF do vlastníctva obce 
     ♦  Riešenie bezpečnostných opatrení pri miestnych komunikáciach   
     ♦  Schválenie zmeny rozpočtu            
5../ Diskusia a 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.     
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 Bod č. 2./ 

Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sú splnené, resp. sa plnia priebežne. 

 

♦ Bod č. 3./ 

Starosta obce otvoril rokovanie k materiálom v bode 3  a následne poslanci OZ prijali  

                                                             U z n e s e n i e 
    číslo 11/2013 zo dňa 19.6.2013  

OZ prejednalo a schvaľuje: 

       ♦ a)  Záverečný účet obce Jovsa za rok 2012. Tento vypracovaný materiál je zverejnený  
                na webovej stránke obce.   

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

OZ prejednalo a berie na vedomie:  

       ♦ b)  Stanovisko hlavného obecného kontrolóra k „Záverečnému účtu obce za rok 2012“  
                Tento materiál je zverejnený na webovej stránke obce. 

          Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

OZ prejednalo a schvaľuje: 

      ♦ c)  Výročnú správu obce Jovsa za rok 2012   
              Táto správa je zverejnená na webovej stránke obce.    

OZ prejednalo a berie na vedomie:  

     ♦ d)   Monitorovaciu správu obce Jovsa o plnení programového a finančného rozpočtu  
               obce Jovsa za rok 2012. Táto správa je zverejnená na webovej stránke obce.        

         Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
 
♦ Bod č. 4./ Rôzne: 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o nepriaznivej situácii, ktorá sa vyskytla 
v predchádzajúcich dňoch z dôvodu nepriaznivého počasia, na streche školskej jedálne v ZŠ, 
kde z dôvodu prehánok a silného dažďa došlo k pretekaniu strechy. V tejto veci už konala aj 
pani riaditeľka ZŠ, ktorá si nechala vypracovať predbežnú ponuku od spôsobilej firmy na 
opravu strechy. S touto ponukou boli oboznámení aj poslanci OZ, ktorí následne prijali  
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                                                          U z n e s e n i e 
    číslo 12/2013 zo dňa 19.6.2013  

 
OZ navrhuje: 
           požiadať o vypracovanie ponuky aj iné odborné firmy. Zároveň poslanci predložili 
návrh použiť na opravu strechy iný materiál ako je IPA a tento navrhli vymeniť vhodnou 
krytinou z plechu. Je potrebné však predtým vyhodnotiť, či je technický  možná takáto 
výmena na existujúcej streche. Toto sa zisti až po statickom a odbornom preskúmaní 
a vyhodnotení strechy.  Oprava strechy sa zabezpečí z finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce.    
           V súvislosti s tým, ... 
OZ schvaľuje: 
           zmenu rozpočtu, nakoľko sa jedná o neplánovanú akciu, ktorá nebola naplánovaná ani 
schválená v rozpočte na rok 2013. Táto rozpočtová zmena sa vykoná na základe 
rozpočtového opatrenia číslo 1/2013 a bude tvoriť prílohu tohto uznesenia a tejto zápisnice.         
            Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

♦ ďalej ... OZ prijalo                
                                                           U z n e s e n i e 
    číslo 13/2013 zo dňa 19.6.2013  

OZ prejednalo a schvaľuje: 

          odkúpenie pozemku parcelného čísla 1107 o výmere 5672 m2, zapísané na LV č. 597,  
ktoré je vo vlastníctve SPF. Uvedený pozemok sa využije na zlepšenie prístupu k vodojemu, 
ktorý je naplánovaný v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu v obci. Cena za pozemok 
bude stanovená znaleckým posudkom.    
          Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

 

♦ ďalej ... OZ prijalo 

                                                              U z n e s e n i e 
    číslo 14/2013 zo dňa 19.6.2013  

OZ prejednalo: 
          Bezpečnostnú situáciu na nebezpečnom úseku hlavnej cesty v obci, kde nedávno došlo 
k tragickej udalosti.  

OZ navrhuje:     
           starostovi obce aby vstúpil do jednania so Slovenskou správou ciest, za účelom 
možnosti riešenia a následného zabezpečenia nebezpečného úseku na štátnej ceste v obci  
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a to  vhodným bezpečnostným opatrením, ako je napr. vyhotovenie a usadenie zábradlia, 
aby sa tak zvýšila bezpečnosť chodcov.        

           Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

         

 

Bod č. 5 - Záver: 

 

Na záver starosta obce informoval poslancov OZ, že v obci už  bola zabezpečená 
plánovaná rekonštrukcia časti  obecných ciest a to hlavne prístupová cesta na miestny 
cintorín a následne v ďalších častiach obce. Zároveň poslanci boli informovaní, že oprava 
domu smútku prebieha v týchto dňoch a že náklady na túto opravu nebudú až také vysoké, 
ako sa pôvodne predpokladalo. Starosta obce ďalej v nasledujúcich dňoch zvolá vlastníkov 
pozemkov, ktorých pozemky sú v susedstve s domom smútku, aby sa s nimi dohodol 
o možnosti a vhodnom postupe pri odvodnení domu smútku, ktoré zrejme je možné iba cez 
pozemky týchto vlastníkov.       

 
   Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania a poslanci OZ v diskusii vyčerpali 

všetky svoje pripomienky bez ďalších návrhov,  starosta toto  zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

        Michal H o m r o k   v.r. 

              starosta obce  

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Ján Kereštan ................................... 

 

Tomáš Štofa ............................................ 
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