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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 z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 

17.7.2013 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 

 

Ďalej boli prítomní: 

PaedDr. Katarína Kereštanová, riaditeľka ZŠ Jovsa 

Mgr. Kamil Sobek a Milan Trembuľák, členovia výboru TJ Jovsa.  

♦ Program rokovania:  

1../ Otvorenie 
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 
3../ Oprava strechy školskej jedálne pri ZŠ Jovsa - riešenie  
4../ Ţiadosť TJ o finančnú podporu pre mládeţnícky futbalový klub 
5../ Rôzne – 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./ 

        Poslanci OZ pokračovali v hľadaní možnosti najvýhodnejšieho riešenia opravy strechy 
školskej jedálne pri ZŠ, na ktorý problém upozornila riaditeľka ZŠ. Už na minulom zasadnutí 
OZ dňa 19.6.2013 poslanci prejednali jednu ponuku na výkon týchto prác, ktoré predstavujú 
prekrytie strechy novou vrstvou krytiny IPA, nakoľko sa jedna o rovnú strechu. Poslanci OZ 
však uvažovali aj o inom spôsobe opravy strechy a to vyhotovením nového dreveného krovu 
a položenie plechovej krytiny, ktorá by bola z dlhodobého pohľadu efektívnejšia.  Táto 
možnosť opravy strechy a teda aj finančné náklady sú však vyššie. Náklady by vznikli nie len 
pri zakúpení potrebného materiálu, ale aj vo vypracovaní statického posudku, ktorý by bol 
nevyhnutný, nakoľko by sa výrazne zvýšila záťaž strechy. Ďalšou prekážkou druhej možnosti 
je aj časová tieseň, nakoľko práce by sa nestihli vykonať do konca prázdnin a školská jedáleň 
už počas letných prázdnin musí byť pripravená aj po stránke hygienickej, aby RÚVZ povolil 
prevádzku v ŠJ.   Nakoniec po zvážení všetkých okolnosti, ale hlavne  vzhľadom na finančné 
možnosti obce a časovú tieseň  prijalo OZ nasledovné            

                                                             U z n e s e n i e 
    číslo 15/2013 zo dňa 17.7.2013  

OZ prejednalo a schvaľuje: 

       ♦  opravu strechy školskej jedálne pri základnej škole a to prekrytím novou, vhodnou 
vrstvou izolačnej krytiny, ktoré práce prevedie firma odborne spôsobila na tieto úkony.    

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

obecného zastupiteľstva. 

 

♦ Bod č. 4./ 

           OZ sa ďalej zaoberalo písomnou požiadavkou Telovýchovnej jednoty Jovsa, ktorá 
požiadala o poskytnutie, resp. navýšenie dotácie pre TJ z rozpočtu obce  vo výške 550,- eur 
v tomto kalendárnom roku, nakoľko do súťaže sa prihlásilo aj družstvo mládežníkov, 
dorastencov. Bolo konštatované, že postup zo strany TJ resp. dorastencov nebol správny, 
resp. nezodpovedný, nakoľko sa do súťaže prihlásili bez toho, aby im obecné zastupiteľstvo 
na svoju činnosť vopred schválilo finančné prostriedky. Poslanci sa kriticky postavili k takému 
to svojvoľnému prístupu a spôsobu zapojenia sa do súťaže dorastencov. Starosta obce 
prítomných oboznámil aj o opatreniach zo strany štátu, kde sa obce vyzývajú na šetrenie 
verejných financií.  Ako prvý dôsledok v opatreniach štátu je aj krátenie podielových dani pre 
obce, čo môže byť v ďalšom období veľkým, celoplošným problémom pre obce.  Členom -
výboru TJ bolo vysvetlené, že v tomto  zložitom finančnom období obec šetrí na množstve  
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iných obecných aktivitách. Preto aj futbalový klub musí prijať také opatrenia, aby v rozpočte 
na rok 2013 doteraz schválený príspevok  na činnosť TJ postačil do konca jesennej časti aj pre 
družstvo dorastencov. TJ však musí prispôsobiť svoju činnosť a zodpovednosť tak, ako je to aj 
v iných spoločenských organizáciach a množstvo iných návrhov ako získať prostriedky na 
činnosť TJ poslanci prezentovali vedeniu TJ priamo na tomto zasadnutí.  
           Situácia vo financovaní sa  môže výrazne zmeniť a úspora prostriedkov TJ sa  môže 
prejaviť a to  aj z dôvodu, že v novom ročníku odohrá „A“ mužstvo menej futbalových 
zápasov a to namiesto 13 zápasov ich bude v novej sezóne iba 7. Práve tu sa javí úspora 
nakoľko schválený rozpočet obce pre TJ je nastavený na 13 zápasov.  Následne poslanci OZ 
prijali    

                                                             U z n e s e n i e 
    číslo 16/2013 zo dňa 17.7.2013  

OZ prejednalo a zamieta: 

          písomnú žiadosť TJ o poskytnutie dotácie na činnosť dorasteneckého družstva vo výške 
550,- €, ktorú žiadajú  na jesennú časť futbalovej súťaže ročníka 2013/2014. 

OZ konštatuje: 

          že zníženie počtu zápasov  futbalového „A“ družstva z 13 na 7 v sezóne 2013/2014 sa 
prejaví aj v úspore schválených finančných prostriedkov v rozpočte obce. Tieto ušetrené 
prostriedky preto budú priebežne pokrývať náklady dorastencov. To, či usporené prostriedky 
v rozpočte budú  telovýchovne jednote postačovať aj na činnosť dorastencov sa vyhodnotí až 
pred  záverom súťaže a až následne OZ vyhodnotí, či obec prípadný nedostatok finančných 
prostriedkov na dokončenie súťaže pokryje.     

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

obecného zastupiteľstva. 

♦ Bod č. 5./ 

Na záver starosta obce oboznámil poslancov OZ so zmenami zákona vo výberovom konaní na 
dodávateľa prác na výstavbu verejného vodovodu od 1.7.2013, ktoré sa dotkli aj našej obce, 
čím sa spomalil priebeh tohto konania. Skonštatoval aj to, že oprava domu smútku bola 
dokončená. 

   Keďže boli vyčerpané všetky body mimoriadneho  rokovania a poslanci OZ  

vyčerpali všetky svoje pripomienky bez ďalších návrhov,  starosta obce toto  zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

        Michal H o m r o k   v.r. 

              starosta obce  

Overovatelia: 

 

Mgr. Jaroslava Trembuľáková  ................................... 

 

Adrián Buraľ   ............................................ 
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