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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 
11.8.2014  so začiatkom o 18.00 hodine na OcÚ Jovsa 

 
 
POSLANCI  OZ:  
 
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný  
2./ Adrián B URAL   -  neprítomný - ospravedlnený 
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   

Ďalej prítomní: p. Lašanda a p. Proc – zástupcovia firmy LEKOS Sobrance 
  a p. M. Trembuľák a Ľ. Čuchrán – za TJ Jovsa                                         

♦ Program  rokovania:   

1../  Otvorenie 
2../  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 
3../  ♦ Schválenie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2014 
       ♦ Plnenie rozpočtu obce so stavom k 30.6.2014           
4../  ♦ a) Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné 
              obdobie v novom volebnom období.     
       ♦ b) Určenie počtu poslancov obce na celé volebné obdobie 2014  - 2018 
5../  Rôzne - financovanie TJ 
                   - ponúka firmy Lekos na skvalitnenie doterajších služieb    
                   - iné 
6../  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  piati  poslanci.   Jeden poslanec je práceneschopný 
a jeden poslanec svoju neúčasť ospravedlnil.     
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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 boli oboznámení s rozpočtovým opatrením číslo 4/2014 zo dňa 
5.8.2014 na zmenu rozpočtu obce, ako aj so správou o plnení rozpočtu obce so 
stavom k 30.6.2014 a  následne   prijali ...   

 

                                                                     U z n e s e n i e  
                                              číslo 12/2014 zo d ňa 11.8.2014 
 

OZ schva ľuje:  

♦ rozpočtové opatrenie číslo 4/2014 zo dňa 5.8.2014 bez pripomienok. Materiál je 
súčasťou zápisnice OZ. 

OZ berie na vedomie:  

♦ predložený materiál, správu o plnení rozpočtu obce so stavom k 30.6.2014, ktorý je 
súčasťou zápisnice OZ.  

Hlasovanie: 
   Z počtu piatich   prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci piati poslanci obecného zastupite ľstva.  

   

 

 

♦ Bod č.  4./ 
 Na základe pokynov vydaných na prípravu a vykonanie volieb do orgánov 
samosprávy obcí poslanci OZ prejednali a prijali nasledovné:  
 

                                                                

   U z n e s e n i e  
                                            číslo 13/2014 zo d ňa 11.8.2014 
 

 
OBEC JOVSA                                               Pre riadne zasadnutie  
            Obecného zastupite ľstva 
            v Jovse d ňa 11. 8. 2014  
 
            K bodu rokovania číslo: 4 a) 
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Názov materiálu: 
 
Návrh na po čet poslancov Obce Jovsa na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018 
 
 
 
Predkladá:                                                      Návrh na uznesenie:    
 
Michal H o m r o k                                          Obecné zastupiteľstvo Obce JOVSA  
starosta obce                                        v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 

                 Zb. o obecnom zriadení v  z.n.p. určuje 
                 počet poslancov Obce Jovsa v  novom 
                 volebnom období r. 2014 – 2018  na  7 
                 poslancov. 

 

 
Vypracoval: 
Michal H o m r o k 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh na počet poslancov 
 

 

 
OZ schva ľuje:  
 

♦ Návrh na ur čenie po čtu poslancov Obce Jovsa 
na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018 

 
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet 
poslancov na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018. 

 
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného 

ustanovenia zákona o obecnom zriadení takto. 
 

a)  do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b)  od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
c)  od 501 do 1 000 obyvate ľov obce 5 až 7 poslancov , 
d)  od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e)  od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f)   od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
g)  od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 
h)  od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
i)   od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j)   nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.   
 
 OBEC JOVSA mala k 31.12.2013 celkom 801 obyvateľov, t. z. že počet 
poslancov môže byť od 5 do 7. 
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 Návrh na po čet poslancov v novom volebnom období pre roky 2014 – 
2018 je sedem (7) poslancov. 
 
 
Hlasovanie: 

Z počtu piatich   prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci piati poslanci obecného zastupite ľstva.   

 
 
 
♦ Ďalej poslanci OZ prejednali nasledovný materiál:  
 
 
OBEC JOVSA            Pre riadne zasadnutie 
              Obecného zastupite ľstva 
              v JOVSE dňa 11.8.2014 
 
              K bodu rokovania číslo 4 b) 
 
Názov materiálu: 
 
♦ Návrh na ur čenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce JOVSA 

na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018  
 
 
Predkladá:             Návrh na uznesenie:  
 

Michal H o m r o k             Obecné zastupite ľstvo Obce JOVSA 
              v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 
              369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
              z.n.p.  
 
              ♦ s c h v a ľ u j e  
 
              Výkon funkcie starostu Obce JOVSA 
              v novom volebnom období  r. 2014 -  
               2018 v rozsahu 1,  v plnom rozsahu 
 
 
 
Vypracoval:  
Michal H o m r o k 
 
Materiál obsahuje:  
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 
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♦ Návrh na ur čenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce JOVSA 
na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018  

 
 V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 
dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 
 
 S prihliadnutím na uvedené je predložený: 
 
Návrh na ur čenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jovsa na nové 
volebné obdobie rokov 2014 – 2018 a to: 
 

 v rozsahu: 1  
Hlasovanie: 

Z počtu piatich   prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci piati poslanci obecného zastupite ľstva.  
 

 

 
♦ Bod č. 5. Rôzne/  
 Na zasadnutí OZ boli prítomní aj zástupcovia firmy LEKOS Sobrance. Táto 
firma zabezpečuje v našej obci už cca. 10 rokov internetové služby, ktoré využíva 
široká verejnosť. Na tomto zasadnutí OZ prezentovali  zástupcovia tejto firmy  
poslancom  nové, kvalitnejšie služby a to zvedenie optického kábla. Realizácia 
tohto zariadenia by umožnila cez optický kábel využívať internetové služby, telefón, 
televíziu, miestny rozhlas, ako aj možnosť zaviesť vysielanie obecného televízneho 
spravodajstva. Za tým účelom  bola poslancom OZ predvedená aj prezentácia. Boli 
vysvetlené teda výhody, ale aj  povinnosti vyplývajúce pre obec. Poslanci po krátkej 
diskusii k tejto ponuke prijali   
 

   U z n e s e n i e  
                                            číslo 14/2014 zo d ňa 11.8.2014 
 
OZ schva ľuje:  
 realizáciu optických káblov v obci Jovsa, ktorú zrealizuje firma Lekos 
Sobrance a zároveň OZ poveruje starostu obce p. Michal Homroka na uzavretie 
zmluvy s touto firmou o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb a na 
spoluprácu pri budovaní viacúčelovej optickej siete pre Obec Jovsa.  
 
Hlasovanie: 

Z počtu piatich   prítomných poslancov  hlasovali za tot o uznesenie 
štyria (4) poslanci, jeden (1) poslanec sa hlasovan ia zdržal.  
 

 

♦ Ďalej v rôznom:                                    U z n e s e n i e  
                                            číslo 15/2014 zo d ňa 11.8.2014 
 
Poslanci prejednali a schválili:  
 a) aj v roku 2014  v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, 
jednorazovú dávku vo výške 5 € na osobu (dôchodcom nad 62 rokov + ZŤP od 
narodenia) a to na nákup potravín v miestnych potravinách obce Jovsa.  
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b) poslanci OZ prejednali  organizačnú prípravu obecných osláv v spolupráci 
s Farským úradom v Jovse, na počesť Sedembolestnej Panny Márie, ktoré by sa 
mali uskutočniť dňa 14.9.2014. V diskusii bolo konštatované, že pravdepodobným 
miestom konania osláv bude športový areál ZŠ. Zároveň bola rozdelená organizačná 
príprava, medzi poslancov OZ, športovcov a dobrovoľníkov.      
 
 c) poslanci konzultovali so zástupcami TJ zahájenie jesennej časti futbalovej 
súťaže, členovia TJ  boli zároveň poučení o dodržiavaní finančnej disciplíny, ako aj 
o tom, že pri zabezpečovaní športových potrieb (napr. lopty) na faktúru uvádzať ako 
odberateľa Obec Jovsa.  
 
Hlasovanie: 

Z počtu piatich   prítomných poslancov  za toto uzneseni e hlasovali 
všetci piati poslanci obecného zastupite ľstva.   
 

 
♦ V diskusii starosta poinformoval poslancov OZ, že práve v tomto období už 

finišuje príprava podkladov pre podanie žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na výstavbu verejného vodovodu v obci. Termín podania žiadosti je  do 
30.10.2014.  Keďže v diskusii už neboli žiadne iné pripomienky poslancov OZ, 
starosta obce toto zasadnutie ukončil.  
 
 

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
1./ Ing. Ján Kereštan    ..................................... 
 
2./ Tomáš Štofa            ..................................... 
 
 
 
           Michal H o m r o k  
              starosta obce 
    
 
 

 


