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

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
9.6.2014 so začiatkom o 18.30 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
Kontrolór obce: Dana KOVÁČOVÁ
♦ Program rokovania:
1../ Otvorenie
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
3../ Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu a rok 2013
4../ Záverečný účet obce Jovsa za rok 2013.
5../ Výročná správa obce Jovsa za rok 2013
6../ Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu obce Jovsa
za rok 2013.
7../ Zápis z kontroly vykonania riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
8../ Správa z kontroly plnenia rozpočtu obce a čerpania finančných prostriedkov
k 31.3.2014 a schválenie zmeny rozpočtu obce a ZŠ (R.O. č. 2,3, a ZŠ)
9../ Rôzne – Schválenie výšky kúpnej ceny pozemku na výstavbu vodojemu.
10../ 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 šiesti poslanci. Jeden poslanec OZ neprítomný z dôvodu
práceneschopnosti.
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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 až 8./
Poslanci OZ boli v časovom predstihu oboznámení s predloženými
pracovnými materiálmi, ktoré následne na OZ p r e j e d n a l i ... Sú to:
♦ a) Stanovisko hlavného obecného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Jovsa za rok 2013
♦ b) Záverečný účet obce Jovsa za rok 2013
♦ c) Výročná správu obce Jovsa za rok 2013
♦ d) Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu obce Jovsa
za rok 2013
♦ e) Zmena rozpočtu obce Jovsa, rozpočtovým opatrením č. 2 a 3 a ZŠ Jovsa
♦ f) Správa z kontroly plnenia rozpočtu obce a čerpania finančných prostriedkov
k 31.3.2014
♦ g) Zápis z kontroly vykonania riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2013

Následne poslanci OZ p r i j a l i:
Uznesenie
číslo 9/2014 zo dňa 9.6.2014
OZ schvaľuje:
♦ b) Záverečný účet obce Jovsa za rok 2013
♦ c) Výročnú správu obce Jovsa za rok 2013
♦ e) Zmenu rozpočtu obce Jovsa, rozpočtovým opatrením č. 2 a 3 a ZŠ Jovsa

♦ g) Zápis z kontroly vykonania riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2013

OZ berie na vedomie:
♦ a) Stanovisko hlavného obecného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Jovsa za rok 2013
♦ d) Monitorovaciu správu o plnení programového a finančného rozpočtu obce Jovsa
za rok 2013
♦f) Správu z kontroly plnenia rozpočtu obce Jovsa
a čerpania finančných
prostriedkov k 31.3.2014.
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Pracovné materiály k týmto prerokovaným
bodom tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Bod 9./ Rôzne:
Starosta obce po rokovaniach s SPF Bratislava, regionálnym odborom
Špitálska ul. č 10 Michalovce, ohľadom odkúpenia nehnuteľnosti - pozemku na
výstavbu vodojemu pre stavbu „Vodovod Jovsa“, ktorý sa nachádza na parcele číslo
1103/2, ako trvalý trávny porast vo výmere 2134 m2, predložil poslancom OZ
„Záznam z prerokovania výšky kúpnej ceny“.
Predávajúci SPF navrhuje žiadateľovi, obci Jovsa kúpnu cenu 3,03 €/m2
Po diskusii k tejto navrhovanej kúpnej ceny na odkúpenie nehnuteľnosti uvedeného pozemku poslanci OZ následne prijali toto
Uznesenie
číslo 10/2014 zo dňa 9.6.2014
OZ schvaľuje:
Návrh SPF - kúpnu cenu 3,03 € / m2 na odkúpenie nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. obce Jovsa, parcela číslo KN C p. č. 1103/2, druh pozemku
trvalý trávny porast vo výmere 2.134 m2. Odkúpený pozemok Obec Jovsa využije na
výstavbu vodojemu na stavbe „Vodovod Jovsa“
OZ odporúča:
Michalovi Homrokovi, starostovi obce Jovsa vstúpiť do jednania s SPF
Bratislava, Regionálny odbor Michalovce, vo veci odkúpenia nehnuteľnosti, ako je
to uvedené v uznesení číslo 10/2014.
Z počtu šiestich prítomných poslancov
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

za toto uznesenie hlasovali

♦ Ďalej v rôznom:
poslanci OZ kladne vyhodnotili vedenie a spravovanie obecnej webovej
stránky, ktorá svojim informačným charakterom predkladá verejnosti doma aj
v zahraničí už od roku 2005 široký okruh informácii.. Je pravidelne doplňovaná
rôznymi pracovnými materiálmi zo života našej obce. Následne poslanci OZ prijali
Uznesenie
číslo 11/2014 zo dňa 9.6.2014
OZ schvaľuje:
prevádzkovateľovi obecnej webovej stránky obce Jovsa p. Michalovi
Homrokovi, Jovsa 203, ktorý s vlastnými technickými prostriedkami sa podieľa na
prevádzkovaní obecnej stránky a pravidelne ju dopĺňa textovými aj obrazovými
údajmi od roku 2005, jednorazovú odmenu vo výške 400,- € (netto).
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
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Diskusia a záver:
V diskusii najskôr starosta obce apeloval na vedenie telovýchovnej jednoty,
ktorým sa ukončila jarná futbalová súťaž, aby v najbližších dňoch predložili na OcÚ
vyúčtovanie finančných prostriedkov vo výške 1.000 €, ako príspevok obce.
V ďalších pripomienkach poslanci OZ riešili a navrhovali ako zorganizovať
počas letných prázdnin nejaké aktivity pre deti (na počesť MDD) ako aj možnosť
zorganizovať slávnosti v obci. Poslanci sa podujali zistiť ohľadom týchto akcii viac
informácii a po ich získaní OZ zaujme stanovisko.

♦ 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:
Marcel Čižmár

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

Adrián Bural

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