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
3.11.2014 so začiatkom o 17.00 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../
2../
3../
4../
5../
6../
7../

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
Schválenie VZN obce č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Úprava a schválenie zmeny rozpočtu, rozpočtovým opatrením č. 5/2014
Správa z kontroly plnenia rozpočtu obce so stavom k 30.6.2014
Správa z kontroly miestnych dani a miestneho poplatku za rok 2014
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. Jeden poslanec OZ je práceneschopný.
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♦ Bod č. 2./
Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva boli splnené, resp. sa plnia priebežne, až na uznesenie č.
15/2014, kde sa ustúpilo od samostatného októbrového odmeňovania dôchodcov
nad 62 rokov, nakoľko obec v predvečer štátneho sviatku, zorganizovala dňa 14.
septembra 2014 obecné slávnosti. Oslavy sa konali na počesť sedembolestnej
Panny Márie a pri tejto príležitosti obec pripravila pre všetky vekové skupiny, teda aj
pre deti, mládež, dospelých a dôchodcov bohatý celodenný kultúrny program s
pohostením a občerstvením (guláš a kofola) a to tak, že obec doručila do každej
domácnosti v obci
pre každého jej člena lístky na bezplatné pohostenie
a občerstvenie.
Zároveň starosta obce informoval poslancov OZ, že pozastavil aj realizáciu
uznesenia OZ číslo 14/2014, kde OZ poverilo starostu obce podpisom zmluvy
s firmou Lekos Sobrance na realizáciu optických káblov v obci Jovsa. Takto starosta
učinil z dôvodu, že niektoré časti zmluvy sa nedajú naplniť, napr. tie časti, kde sa
píše, že firma Lekos ostatné príslušenstvo tvoriace optickú komunikačnú sieť
umiestni na podporné body, ktoré sú vo vlastníctve obce. Tie podporné body sú
stĺpy elektrického vedenia, ale tie sú vo vlastníctve VSE, nie vo vlastníctve obce.
Preto obec nie je oprávnená na nich povoliť realizáciu. Druhým dôvodom
pozastavenia uznesenia č. 14/2014 bola aj skutočnosť, že obec Jovsa v roku 2014
nemá vo svojom rozpočte plánované prostriedky na toto dielo a tieto budú
predmetom plánovania pre rok 2015.
♦ Bod č. 3./
Poslanci OZ prejednali jednotlivé zmeny navrhnuté pre rok 2015 vo VZN obce
č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti. Po prerokovaní prijalo následne OZ
Uznesenie
číslo 16/2014 zo dňa 3.11.2014
OZ schvaľuje:
Návrh VZN obce číslo 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015. Platnosť
tohto VZN bude od 1.1.2015 a toto VZN bude vyvesené na verejnej tabuli a na
webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

♦ Bod č. 4./
Poslanci OZ ďalej prerokovali predložený pracovný materiál, rozpracovaný
v rozpočtovom opatrení obce číslo 5/2014 na úpravu a schválenie zmeny rozpočtu
obce, ale aj predložený materiál základnej školy v Jovse o schválenie zmeny
rozpočtu ZŠ. Stanovisko k návrhu zaujala aj obecná kontrolórka, ktorá podrobne na
dotazy poslancov odpovedala.
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Následne poslanci OZ prijali

Uznesenie
číslo 17/2014 zo dňa 3.11.2014
OZ schvaľuje:
Zmenu rozpočtu obce Jovsa v rozpočtovom opatrení číslo 5/2014 a zmenu
rozpočtu základnej školy Jovsa na rok 2014. Tieto pracovné materiály sú prílohou
tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

♦ Bod č. 5. a 6./
Poslanci ďalej prerokovali správu obecnej kontrolórky z kontroly plnenia
schváleného rozpočtu obce, z kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných
prostriedkov, so stavom k 30.6.2014. Zároveň túto správu obecná kontrolórka aj
ústne doplnila, resp. odpovedala na otázky poslancov OZ.
Zároveň poslanci OZ prejednali aj správu obecnej kontrolórky z kontroly
miestnych daní a miestneho poplatku za rok 2014. Následne poslanci OZ prijali

Uznesenie
číslo 18/2014 zo dňa 3.11.2014

OZ berie na vedomie:
♦ Správu z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, z kontroly
hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2014
♦ Správu z kontroly miestnych daní a miestneho poplatku za rok 2014
Hlasovanie:
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

♦ Bod č. 7./
V rôznom na záver starosta obce informoval prítomných poslancov OZ so
zavŕšeným stavom príprav na výstavbu verejného vodovodu v obci.
Konštatoval, že koncom mesiaca október 2014 sa zavŕšila naša niekoľko ročná
snaha v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu v obci. V posledných troch
rokoch sa veľmi intenzívne odstraňovali prekážky, nie len technické, ale aj
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administratívne. Vykupovali sa pozemky, robili sa znalecké posudky pozemkov
na ktorých je naplánovaná výstavba vodojemu, doplňovali sa projektové
dokumentácie, spresňovali rozpočtové náklady, zabezpečovalo sa množstvo
vyjadrení a povolení dotknutých inštitúcii, aby sa mohlo konečne vystaviť pre
obec stavebné povolenie. Obec v zmysle zákona následne zabezpečila
výberové konanie na dodávateľa prác. Do tejto súťaže sa prihlásilo 24
záujemcov z celej SR, z ktorých 14 spĺňali kritéria pokračovať ďalej v súťaži.
Nakoniec výberová komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku, ktorú dala
firma MONTRÚR Košice s čiastkou 1.480.979 €.
Práve na takúto sumu obec vypracovala odbornú žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015 pre projekt,
ktorý nesie názov „Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“ Táto žiadosť aj
s príslušnou dokumentáciou bola k 30.10.2014 už aj doručená kompetentným
organom na posúdenie a vybavenie v Bratislave. V prípade poskytnutia podpory
na toto dielo, bude možné s prácami začať v prvom, resp. druhom štvrťroku
2015.
Toto zasadnutie OZ v tomto volebnom období bolo posledné, preto
starosta obce poďakoval poslancom OZ za ich snahu a prístup k práci poslanca
OZ
počas volebného obdobia a zaželal im úspech aj v nastavajúcich
komunálnych voľbách.
Keďže neboli žiadne pripomienky k jednotlivým bodom programu,
starosta obce zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia zápisnice:
1./ Mgr. Jaroslava Trembuľáková .....................................
2./ Ing. Ladislav Andrejco

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

Michal H o m r o k
starosta obce
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