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                                                 O B E C   J O V S A 
OBECNÝ ÚRAD,  072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 8 0, e-mail.: jovsa@jovsa.sk 

     

     

 
Z Á P I S N I C A 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupite ľstva v Jovse, konaného d ňa 
25.02.2014 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 –  ospravedlnený (PN) 
5./ Ing. Ján KEREŠTAN  – prítomný 
6./ Tomáš ŠTOFA – prítomný 
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽAKOVÁ  – prítomná 
 
Starosta obce:    Michal HOMROK  – viedol rokovanie OZ 
Obecná kontrolórka: Dana KOVÁČOVÁ - prítomná 

♦ Program rokovania:   

1../ Otvorenie 
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 
3../ Správa z kontrolnej činnosti za rok 2013 
4../ Stanovisko obecnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2014  
      Rozpočet obce a ZŠ na rok 2014 až 2016 – Návrh na schválenie           
5../ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2014    
6../ Návrh VZN – Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu.    
7../ Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k výrobnej činnosti 
8../ Rôzne -  výsledky výberového konania – Vodovod Jovsa a... iné   
9../ 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  šiesti  poslanci.     

♦ Bod č. 2./ 

Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sú splnené, resp. sa plnia priebežne. 
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♦ Bod č. 3./ 

          Starosta obce predložil poslancom OZ  Správu  z kontrolnej činnosti za rok 
2013, ktorú vypracovala obecná kontrolórka. Po krátkej diskusii prijali poslanci OZ 
nasledovné 
 

                                               U z n e s e n i e 
      číslo 1/2014 zo d ňa 25.2.2014  

OZ prejednalo a berie na vedomie:  

          ♦  Správu  z kontrolnej činnosti za rok 2013, ktorú vypracovala obecná 
kontrolórka. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice.        

    Z počtu šiestich  prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci šiesti poslanci obecného zastupite ľstva.  

  
 
 
♦ Bod č. 4./ 
 Poslanci OZ prejednali Stanovisko obecnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 
rok 2014 a zároveň starosta obce požiadal poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu 
rozpočtu obce a rozpočtu základnej školy na rok 2014, a k návrhu rozpočtu na roky 
2015 – 2016, ktorý obdŕžali s dostatočným časovým predstihom. Poslanci 
konštatovali, že predložený rozpočet bol zostavený primerane potrebám obce a ZŠ 
a následne prijali  
    
                                                          

                                                 U z n e s e n i e 
      číslo 2/2014 zo d ňa 25.2.2014  

OZ berie na vedomie:  
 ♦ Stanovisko obecnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2014           

OZ schva ľuje:  
 ♦ Rozpočet obce a rozpočet základnej školy v Jovse na rok 2014 a  

OZ berie na vedomie:  
           ♦ návrh rozpočtu na roky 2015 – 2016. Schválený rozpočet tvorí prílohu tejto 
zápisnice.    

              Z počtu šiestich  prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci šiesti poslanci obecného zastupite ľstva. 
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♦ Bod č. 5./  
 Poslanci prejednali „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 
2014“ a následne   prijali  
 
 
                                                    U z n e s e n i e 
         číslo 3/2014 zo d ňa 25.2.2014 

OZ schva ľuje:  
 ♦ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2014, ktorý tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  

              Z počtu šiestich  prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci šiesti poslanci obecného zastupite ľstva. 

 
 
 

 

 
Bod č. 6./  
 Starosta obce predložil poslancom OZ odborne vypracovaný návrh VZN –   
Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu.   
 Po diskusii k tomuto návrhu poslanci OZ následne prijali  

                                                       U z n e s e n i e 
    číslo 4/2014 zo d ňa 25.2.2014 

OZ schva ľuje:  
 ♦ Všeobecne záväzné  nariadenie – Plán zberu prepravy a zneškodňovanie 
domového odpadu v obci Jovsa, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.   

           Z počtu šiestich  prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci šiesti poslanci obecného zastupite ľstva. 

 

 

 
 
 

Bod   č. 7   
 
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 
k výrobnej činnosti, ktorú predložila firma Art Frame A&M s.r.o v zastúpení Michalom 
Klimom. Po diskusii poslanci OZ následne prijali ...  
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                                                       U z n e s e n i e 
    číslo 5/2014 zo d ňa 25.2.2014 

 
OZ schva ľuje:  
 
          ♦ Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí dňa 25.2,2014 prejednalo 
predložený podnikateľský zámer firmy Art Frame A&M s.r.o v zastúpení Michalom 
Klimom a  uznesením číslo 5/2014 súhlasí s nasledovným vydaním záväzného 
stanoviska obce Jovsa 
 
OBEC JOVSA  nemá námietky  k uvedenej výrobnej činnosti a súhlasí 
s predloženým podnikateľským zámerom firmy Art Frame A&M  s.r.o,  ktorej 
konateľom je Michal Klima, Masarykova 1339/76, 07101 Michalovce, IČO: 
47 568 224  a v ďalšom u r č u j e,  aby tento podnikateľský zámer bol zrealizovaný v 
úplnom znení a dodržaní podmienok stavebného zákona číslo 50/1976 Zb.     
           Z počtu šiestich  prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci šiesti poslanci obecného zastupite ľstva.  

 
 
 

Bod. č. 8 – Rôzne:  
 
 Starosta obce informoval poslancov OZ, že v mesiaci máj 2014 uplynie 5 
rokov od posledného výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ v Jovse. Obec ako 
zriaďovateľ musí preto pripraviť a vyhlásiť nové výberové konanie. Starosta obce 
preto predložil poslancom návrh na vyhlásenie výberového konania a následne  
poslanci OZ prijali 
  

 
                                                       U z n e s e n i e 
    číslo 6/2014 zo d ňa 25.2.2014 

OZ schva ľuje:  
        ♦ návrh starostu obce, aby výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej 
školy v Jovse sa konalo 21. mája 2014 so začiatkom  o 13.00 hodine na obecnom 
úrade v Jovse.  Obec Jovsa, ako zriaďovateľ  ZŠ zabezpečí verejné vyhlásenie tohto  
výberového konania od 7.4.2014.  
 Z počtu šiestich  prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci šiesti poslanci obecného zastupite ľstva.  

 

 

Ďalej v rôznom:  

          ♦ starosta obce informoval poslancov OZ o ukončení výberového konania na 
dodávateľa prác na stavbu diela: VODOVOD JOVSA. Konštatoval, že zo 14 
uchádzačov, ktorí sa prihlásili do  výberového konania uspelo s najlepšou ponukou   
Združenie Montrúr – Košice, ktorá sa v zmluve o dielo zaviazala  zrealizovať toto 
dielo za  1.480.979,47 €. Zmluvu o dielo podpíše starosta obce so zástupcom 
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uvedenej firmy v mesiaci február 2014. Nasledovať bude podanie žiadosti 
o poskytnutie finančnej dotácie na stavbu tohto diela.  Jediný termín podania žiadosti 
v kalendárnom roku je do 31.10.2014. V prípade, že obec bude úspešná pri 
prideľovaní štátnej dotácie s prácami sa môže začať už v prvom polroku roku 2015.     
 
          ♦ ďalej v rôznom starosta obce informoval poslancov OZ, že p. Pavlovič 
oznámil listom obecnému zastupiteľstvu, že  schválené majetkové vysporiadanie 
pozemkov na predchádzajúcom zasadnutí OZ medzi nim a obcou Jovsa nie je 
možné zrealizovať v jednom právnom úkone. Poslanci OZ navrhujú aby sa tento 
prevod uskutočnil v jednom právnom úkone, teda aj za účasti ďalšieho vlastníka 
predmetného pozemku.  
 
          
         ♦ Keďže boli vy čerpané všetky body rokovania a poslanci OZ v diskus ii 
vyčerpali všetky svoje pripomienky bez ďalších návrhov a pripomienok, 
starosta toto  zasadnutie OZ ukon čil.  
 
 
 
        Michal H o m r o k   v.r. 
              starosta obce  

 
 
 

Overovatelia: 
Marcel Čižmár ..................................... 
 
Adrián Bural    .....................................  
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