
                                                 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 z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 
15.12.2014 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
 
POSLANCI OZ: 
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO- prítomný 
2./ Jaroslav DEMKO – prítomný 
3./ Ing. Monika DEMKOVÁ  – prítomná 
4./Marcel ČIŽMÁR  – prítomný 
5./ Tomáš ŠTOFA –prítomný 
6./Milan TREMBU ĽÁK – prítomný 
7./Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ-  prítomná 
 
Predseda OVK: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná 
Zapisovateľka OVK: Anna Kolesárová - prítomná 
Starosta obce: Michal Homrok - prítomný 
Novozvolená starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 
Obecný kontrolór: Dana KOVÁČOVÁ - prítomná 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
PROGRAM 
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácia o výsledku komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce 
4. Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií 
5. Zloženie sľubu poslancov OZ 
6. Príhovor novozvoleného starostu obce 
7. Určenie poslanca OZ na zvolávanie zasadnutí OZ 
8. Návrh na poverenie sobášiacich 
9. Poverenie pre podpisové vzory pre bankový styk 
10. Ustanovenie zástupcu starostu obce 
11. Zriadenie obecných komisií a ich členov 
12. Určenie mesačného platu starostu obce 
13. Rôzne:   využívanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty 

              služobný mobilný telefón pre starostu obce 
              Úprava rozpočtu obce 
              Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
   Interná smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej                       
                        kontroly v obci 
                        Interná smernica v súlade so zák.č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  
                        neskorších predpisov                          

14. Diskusia 
15. Záver 
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� Bod č.1/ 
 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce Michal Homrok,  
a predložil na schválenie program zasadnutia.  

� Bod č.2/  
Za zapisovateľa obecnej zápisnice určil Mgr. Gabrielu Matuškovú a overovateľov 
zápisnice p. Marcela Čižmára a p. Mgr. Jaroslavu Trembuľákovú 

� Bod č.3/ 
Predseda OVK p. Gabriela Matušková oboznámila prítomných s výsledkami 
komunálnych volieb. 

� Bod č.4/ 
Novozvolená starostka obce Mgr. Ľubica Čornejová  zložila  zákonom  predpísaný   sľub 
starostu obce Jovsa a prevzala insígnie. 

� Bod č.5/ 
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

                                                                        1./ Ing. Ladislav ANDREJCO 
                                                                                    2./ Jaroslav DEMKO  
                                                                                    3./ Ing. Monika DEMKOVÁ   

                                                                  4./Marcel ČIŽMÁR   
                                                                  5./ Tomáš ŠTOFA  
                                                                  6./Milan TREMBUĽÁK  
                                                                  7./Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Jovse a prijali ... 

 
U z n e s e n i e číslo 19/2014  

zo dňa 15.12.2014 
    OZ schvaľuje: 
    Program zasadnutia OZ jednomyseľne 

 

    OZ berie na vedomie: 
 
•  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

� Bod č.6 

•  Príhovor novozvolenej starostky obce 

� Bod č.7 

Zasadnutie a mimoriadne zasadnutie OZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno 
uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať  iný 
poslanec poverený OZ. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané 
zasadnutie OZ, vedie ho ten, kto zvolal OZ. Starostka obce navrhla, aby takéto zasadnutie 
bola poverená zvolávať pani poslankyňa Ing. Monika Demková. OZ prijalo  
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U z n e s e n i e číslo 20/2014  
zo dňa 15.12.2014 

OZ schvaľuje a určuje: 
 

•  poslanca OZ na zvolávanie zasadnutí OZ p. Ing. Moniku Demkovu. 
 
Hlasovanie: 
 
Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne. 
 

� Bod č.8 
        Povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie starostu alebo povereným poslancom obecného            
zastupiteľstva. Z toho dôvodu starostka obce predložila návrh na poverenie výkonom funkcie 
sobášiaceho pána poslanca Tomáša Štofu.  
 

� Bod č.9 
Poverenie pre podpisové vzory pre bankový styk. Pani starostka navrhla a  touto úlohou 
poverila pani poslankyňu Ing. Moniku Demkovu, aby v prípadnej jej neprítomnosti ju touto 
funkciou zastupovala. 
 
OZ prijalo  

 
U z n e s e n i e číslo 21/2014  

zo dňa 15.12.2014 

 a poverilo výkonom funkcie sobášiaceho pána poslanca Tomáša Štofu. Za sobášiace dni 
stanovuje ktorýkoľvek deň v týždni mimo nedele a ktorúkoľvek hodinu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

•  Poverila Moniku Demkovu  pre podpisové vzory pre bankový styk. 
 
Hlasovanie: 

          Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne. 
 

� Bod č.10 
 

 Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie 
poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu 
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže 
zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí 
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. 
 
   Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom 
poverení. 
Určené kompetencie: 

� spolupracovať so starostom na príprave rokovaní obecného zastupiteľstva 
� vykonávať operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce 

Počas dlhodobej neprítomnosti starostu ako práceneschopnosť alebo dovolenka, starosta 
písomne určí rozsah kompetencií a výšku odmeny. 
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Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom 
rozsahu zástupca starostu a zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 
 
Po dôkladnom zvážení a zohľadnení dlhoročných skúseností v komunálnej politike poverila 
starostka obce funkciou zástupcu starostu  p. Tomáša Štofu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jovse berie na vedomie poverenie poslanca OZ p. Tomáša Štofu 
výkonom funkcie zástupcu starostu obce. 

� Bod č.11 
Nasledujúcim  bodom programu je Zriadenie obecných komisií a ich členov. Komisie 
zriaďuje OZ v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. z. ako svoje stále, alebo 
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, pričom komisie nemajú rozhodovaciu 
právomoc.  Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších 
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.  
Obecné zastupiteľstvo  volí predsedu komisie  a členov  komisií a vymedzuje im  úlohy podľa 
miestnych podmienok a potrieb.  
Predseda komisie: 
riadi a  organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a  riadi ich priebeh, pripravuje program 
schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami 
obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.  
 
Starostka obce navrhla, aby v našej obci pracovali tieto komisie: 
1. Komisia pre sociálne veci, kultúru a školstvo 
2. Komisia pre šport a ochranu verejného poriadku  
3. Komisia pre výstavbu, ochranu a tvorbu životného prostredia 
OZ prijalo 
 

U z n e s e n i e číslo 22/2014  
zo dňa 15.12.2014 

Zriadilo : 
Komisiu pre sociálne veci, kultúru a školstvo. Za  predsedu komisie bola tajným 
hlasovaním zvolená Mgr.  Jaroslava Trembuľáková s počtom hlasov 6. 
Komisiu pre šport a ochranu verejného poriadku. Za predsedu bol tajným hlasovaním  
zvolený Ing. Ladislav Andrejco s počtom hlasov 6. 
Komisiu pre výstavbu, ochranu a tvorbu životného prostredia. Za predsedu komisie bol 
tajným hlasovaním zvolený Marcel Čižmár  z počtom hlasov 6. 

Predsedovia komisií pravidelne informujú o činnosti komisie a jej záveroch na zasadnutiach 
OZ a propagujú svoju činnosť na internete. 

 
Za ďalších členov v jednotlivých komisiách boli zvolení občania, ktorí majú záujem sa 
aktívne podieľať na rozvoji a zveľaďovaní obce, a to nasledovne..   
1. Komisia pre sociálne veci, kultúru a školstvo 

     Lenka Stanková, Adela Stariatová, Monika Podoľáková              
2. Komisia pre šport a ochranu verejného poriadku  
     Kamil Gazulič, Rudolf Jaščur 
3. Komisia pre výstavbu, ochranu a tvorbu životného prostredia   
     Milan Cuprik, Rastislav Čornej, Marián Zuščák 
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Hlasovanie: 
 Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne. 
 

 
U z n e s e n i e číslo 23/2014  

zo dňa 15.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo v Jovse v  

 

� Bode  č.12 
Určuje 
 
Podľa zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  - patrí 
starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce - v našom prípade 
1,65 násobku. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
V r. 2013 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR 
hodnotu 824 Eur. To znamená 824 x 1,65 =1 359,60 so zaokrúhlením na 1360 EUR. 
 
 

� Bod č.13 
Obecné zastupiteľstvo v Jovse   p r e j e d n a l o 
 

A) Využívanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 
 
B) Služobný telefón pre starostku obce 

 
C) Rozpočtové opatrenie obec č.6 a 7  

 
D) Úpravu rozpočtu Základnej školy 

 
E)  Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2015. 

 
F) Internú smernicu o účtovníctve Z.č.431/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
G) Internú smernicu k vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontrole v obci 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

U z n e s e n i e číslo 24/2014  
zo dňa 15.12.2014 

v ktorom schvaľuje: 
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A) Využívanie súkromného motorového vozidla na služobné účely. 
 

B) Služobný telefón pre starostku obce s paušálom cca 30 €. 
 

C) Rozpočtové opatrenie obce č.6 a 7. 
 

D) Úpravu rozpočtu Základnej školy 
 

E) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

F) Internú smernicu o účtovníctve Z.č.431/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

G) Internú smernicu k vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontrole v obci 
� Bod č.14 

V diskusii starostka obce v svojom mene a v mene ZVONČEKOV všetkých  srdečne pozvala na 
vianočnú akadémiu, ktorú naše deti a mládež pripravujú v spolupráci s učiteľom ZUŠ Dušanom 
Pulkom a speváčkou skupiny Gerock Adrianou Kohutovou. Vystúpenie sa uskutoční v nedeľu 21.12. 
so začiatkom o 16:30 v našom chráme. 

� Bod č.15          

V závere starostka poďakovala  všetkým  za účasť, vyhlásila rokovanie za ukončené. Popriala 
pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov.  

 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková                  ......................................... 
Overovatelia:   Mgr. Jaroslava Trembuľáková       .......................................... 
              Marcel Čižmár                                   .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASADNUTIE USTANOVUJÚCEHO OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

 

J O V S A  
 
 
 
       
           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
15.12.2014 


