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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 

11.9.2013 so začiatkom o 18.00 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 
Obecný kontrolór: Dana Kováčová 

 

♦ Program rokovania:  

1../ Otvorenie 
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 
3../ Správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce k 30.6.2013 
4../ Schválenie zmeny rozpočtu obce 
5../ Odkúpenie parciel (odstúpenie) – ţiadosť Jána Pauloviča 
6../ Rôzne - október mesiac úcty k starším  
                  - informácia o výberovom konaní (vodovod) 
                  - vyhodnotenie prác na ŠJ pri ZŠ a dome smútku 
7../ Diskusia a záver  
  
 

♦ Priebeh rokovania: 

♦ Bod. č. 1./ 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý 
konštatoval, ţe 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, ţe prijaté uznesenia z posledného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva sú splnené, resp. sa plnia priebeţne. 

 

♦ Bod č. 3. 

        Poslanci OZ v predstihu obdŕţali vypracovaný pracovný materiál obecnej 
kontrolórky v ktorom bolo rozpísané plnenie schváleného rozpočtu obce so stavom 
k 30.6.2013. Tento pracovný materiál je ako príloha, súčasťou tejto zápisnice. Bolo 
konštatované, ţe plnenie rozpočtu obce so stavom k 30.6.2013 prebieha v zmysle 
zákona a poslanci následne  prijali   

                                                             U z n e s e n i e 
          číslo 17/2013 zo dňa 11.9.2013  

OZ prejednalo a berie na vedomie: 

       ♦  bez pripomienok správu o čerpaní obecného rozpočtu so stavom k 30.6.2013.    

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

 

 

 

Bod č. 4. 

     ♦ Poslanci OZ v predstihu obdŕţali vypracované materiály  k zmene rozpočtu obce 
a to rozpočtové opatrenia číslo... 1, 2 a 3. Jednalo sa o úpravu rozpočtu v poloţkách  
ktorých čerpanie nie je moţné na začiatku roka naplánovať presne. Úprava rozpočtu 
sa týka hlavne v kapitálových výdavkoch, ktoré sú spojené  s výstavbou verejného 
vodovodu, rekonštrukcie obecných ciest a rekonštrukcie strechy školskej jedálne  pri 
ZŠ.   Následne poslanci OZ prijali  

 
                                                          U z n e s e n i e 
               číslo 18/2013 zo dňa 11.9.2013  

OZ prejednalo a schvaľuje: 

      ♦  bez pripomienok návrh na zmenu rozpočtu obce  predloţený v rozpočtovom 
opatrení číslo 1/2013, číslo 2/2013 a číslo 3/2013. Tieto pracovné materiály sú ako 
príloha, súčasťou  tejto zápisnice.            

      Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci 
siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
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♦ Bod č. 5. 

 Poslanci OZ boli podrobne oboznámení s obsahom ţiadosti, ktorú predloţil p. 
Ján Pavlovič ml. a jeho manţelka Ing. Katarína Pavlovičová, t. č. obaja bytom 
Michalovce. Obaja menovaní sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti na LV 105 v k. ú. 
Obce Jovsa. Na týchto nehnuteľnostiach plánujú postaviť rodinný dom. Pri 
vymeriavaní pozemku bolo zistené, ţe rodina (uţ ich predkovia) uţívali a udrţiavali 
od roku 1905 aj častí parciel, ktoré sú vo vlastníctve obce. Táto skutočnosť bráni 
ţiadateľom postaviť rodinný dom, nakoľko výstavba domu by zasahovala aj do 
parciel, ktoré na LV sú vo vlastníctve obce. Ţiadosť rodiny Pavlovičovej bola preto 
zaslaná OZ za účelom odkúpenia, ( odstúpenia) dotknutých obecných parciel.               

          Poslanci OZ podľa znalosti daného stavu v obci ale aj na základe predloţenej 
katastrálnej mapy zistili, ţe pozemok rodiny Pavlovičovej na LV 105 je v susedstve 
s obecným pozemkom na ktorom je vybudovaný chodník, ktorý vyuţívajú obyvatelia 
našej obce, ale aj ţiaci základnej školy, ktorí sem dochádzajú zo susedných obcí. 
Ďalej bolo konštatované, ţe v prípade dohody  medzi obcou a rodinou Pavlovičovou 
nie je moţné zo strany obce bezplatne odstúpiť uvedené časti parciel do ich 
vlastníctva o ktoré rodina ţiada, ale do úvahy pripadá iba odpredaj parciel na základe 
znaleckého posudku, resp. ich vzájomná výmena. Výmena pozemkov by mala pre 
obec význam práve v tej časti, kde je vybudovaný obecný chodník, nakoľko výmenou 
pozemkov by obec dosiahla rozšírenie tohto chodníka, čo by aj z bezpečnostného 
hľadiska chodcov malo veľký význam. Následne poslanci OZ prijali    

                                                        
                                                         U z n e s e n i e 
               číslo 19/2013 zo dňa 11.9.2013  

OZ doporučuje: 

 starostovi obce, aby návrh výmeny pozemkov predloţil a prejednal so 
ţiadateľmi o kúpu obecných pozemkov uvedených na LV č. 105. V prípade 
vzájomnej  dohody  obecné zastupiteľstvo následne túto dohodu schváli aj 
uznesením OZ. 

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

 

♦ Bod č. 6 - Rôzne. 

 Starosta obce oboznámil poslancov OZ o blíţiacej sa tradičnej akcii „Október 
mesiac úcty k starším a osobám ktoré sa narodili s ťaţkým zdravotným postihnutím“. 
Následne poslanci prijali         
                                                       U z n e s e n i e 
               číslo 20/2013 zo dňa 11.9.2013  

OZ schvaľuje: 

 v rámci akcie „Október mesiac úcty k starším a osobám od narodenia ťaţko 
zdravotne postihnutým“ finančný príspevok vo výške 5 € na osobu. Tento príspevok  
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môţe slúţiť iba na nákup potravín v niektorej z predajní potravín v obci Jovsa a  majú 
na neho nárok dôchodcovia, ktorí dosiahli vek 62 rokov a osoby od narodenia ťaţko 
zdravotne postihnutí. 

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

 

♦♦♦  Ďalej v rôznom starosta obce informoval poslancov OZ o situácii okolo 
výberového konania na dodávateľa prác v súvislosti s plánovanou výstavbou 
verejného vodovodu. Konštatoval, ţe o súťaţné podklady do výberového konania uţ 
poţiadalo 19 uchádzačov, ktoré im boli zaslané a výberové konanie uţ prebieha 
podľa nových zákonných noriem, platných od 1.7.2013. 

♦♦♦    V ďalšom bode poslanec Štefan Ivanov v súvislosti s rekonštrukciou strechy 
školskej jedálne poţiadal o vykonanie kontroly kvality vykonaných prác a dodaných 
materiálov, ktoré boli pouţité pri rekonštrukcií strechy ŠJ.  

♦♦♦     Celkom na záver ešte poţiadala poslankyňa Mgr. Jaroslava Trembuľáková 
o vyhodnotenie prác na oprave domu smútku, kde v súvislosti s tým poslanci OZ 
navrhli zistiť vhodné moţnosti a podmienky odvodnenia celej budovy.  

Tieto pripomienky budú v programe ich ďalšieho riešenia. 

 

 

   Keďže boli vyčerpané všetky body  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: 

 

Marcel Čižmár  ....... ................................... 

 

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