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

ZÁPISNICA
napísaná z obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
09.01.2015 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 –neprítomný PN
6./ Milan TREMBUĽÁK – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ- prítomná
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Dana KOVÁČOVÁ - neprítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa audítora za rok 2013
5. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Jovsa
6. Zásady odmeňovania poslancov
7. Zasadací poriadok obecných komisií, plán práce a zasadnutí jednotlivých komisií
8. Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov
9. Rôzne: Organizácia Valentínskeho plesu
Verejné osvetlenie a rozhlas
Sťažnosti
10. Záver

 Bod č.1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, ktorá oboznámila
prítomných s programom rokovania a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné - šiesti poslanci boli prítomní. Starostka zároveň popriala všetkým prítomným do
nového roku veľa zdravia, spokojnosti, osobných a pracovných úspechov a veľa zdaru pri
rozvoji obce.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú a za overovateľov zápisnice p. Ing. Moniku Demkovú a p. Ing.
Ladislava Andrejcu.

2. str.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené, resp. sa priebežne plnia.
 Bod č.4/
Po osobnej návšteve a konzultáciách s audítorom Ing. Miľovčíkom, predložila starostka
správu audítora o audite školy. So správou o audite OÚ oboznámila prítomných hlavná
ekonómka.
OZ berie na vedomie:
• Správu audítora za rok 2013 za obec a ZŠ Jovsa
 Bod č.5/
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky
MŠ SR č. 291/2004 Z. z.
o d v o l á v a z Rady školy pri ZŠ Jovsa
p. Štefana Ivanova
p. Adriana Buraľa
deleguje

do Rady školy pri ZŠ Jovsa

p. Milana Trembuľáka
Ing. Moniku Demkovú
U z n e s e n i e číslo 01/2015
zo dňa 09.01.2015
OZ schvaľuje:
Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Jovsa p.Ing. Moniku DEMKOVÚ a p. Milana
TREMBUĽÁKA
HLASOVANIE:

Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne.
Dôvodová správa :
Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov rieši § 25 členstvo v orgánoch školskej samosprávy a to:
(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady
školy môže byť nižší ako 11.
(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v
ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.

3.str.
(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím
na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu,
že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
musí byť väčšinový.
(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja
zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných
zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Do rád škôl pri
základných školách sú delegovaní 4 zástupcovia zriaďovateľa.
(12) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b) vzdaním sa členstva,
c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,
d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy
alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského
zariadenia,
f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,
h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja,
krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na
výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,
i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho
 Bod č.6
Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Na základe novely zákona č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je podľa § 11 od. 4 písm. k) obecnému zastupiteľstvu vyhradené okrem štatútu obce
a rokovacieho poriadku schvaľovať aj zásady odmeňovania poslancov. Obecné
zastupiteľstvo na tomto zasadnutí prerokovalo zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Jovse, ktoré predniesla starostka obce.
U z n e s e n i e číslo 02/2015
zo dňa 09.01.2015
OZ schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov.
HLASOVANIE:

Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne.

4.str.
 Bod č.7
U z n e s e n i e číslo 03/2015
zo dňa 09.01.2015
OZ schvaľuje:
Zasadací poriadok obecných komisií, plán práce a zasadnutí jednotlivých obecných komisií.
HLASOVANIE:

Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne.
 Bod č.8
Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov
Uznesením č. 20/2010 zo dňa 26.8.2010 určilo OZ pracovné obvody, k týmto obvodom OZ
schvaľuje pridelenie poslancov nasledovne
Číslo
Číslo domu
Pridelený poslanec
obvodu
Od - do
1

1 - 44

Ladislav Andrejco

2

45 - 94

Tomáš Štofa

3

95 - 144

Jaroslava Trembuľáková

4

145 - 185

Marcel Čižmár

5

186 - 232

Milan Trembuľák

6

233 - 270

Monika Demková

7

271 - 292

Jaroslav Demko

U z n e s e n i e číslo 04/2015
zo dňa 09.01.2015
OZ schvaľuje:
Rozdelenie pracovných obvodov poslancov
HLASOVANIE:

Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne.

5. str.
 Bod č.9
V rôznom poslanci OZ jednali o organizovaní obecného Valentínskeho plesu, a schválili
príspevok z rozpočtu obce.
U z n e s e n i e číslo 05/2015
zo dňa 09.01.2015
OZ schvaľuje:
Čerpanie z rozpočtu obce 350 € pri príležitosti organizovania obecného Valentínskeho plesu.
HLASOVANIE:

Prednesený návrh bol poslancami OZ schválený jednomyseľne.
Starostka obce informovala poslancov OZ o údržbe verejného osvetlenia v obci. Poslanci
navrhli získať informácie ohľadom cenovej ponuky nového LED osvetlenia.
Na podnety občanov obce ohľadom výrubu drevín na p.č.1156/2 ( pri rómskej bytovke) sa
poslanci obecného zastupiteľstva
U z n e s e n í m číslo 06/2015
zo dňa 09.01.2015
jednohlasne zhodli na pozastavení výrubu na danej parcele. Starostku obce poverili vyzvať
písomne kompetentné orgány.
Na žiadosť občana obce ohľadom prevádzkových hodín u podnikateľských subjektov v našej
obci sa poslanci zhodli, že platné VZN č.1/2007 sa nemení.
V ďalšom dvaja poslanci OZ navrhli, zmenu úradných hodín na OÚ a to tak, aby jeden deň
v týždni (t. j .stredu ) bola pracovná doba do 17,00 hod.


Bod č.10

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.

Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Ladislav Andrejco
Ing. Monika Demková

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

Starostka obce
Mgr. Ľubica Č o r n e j o v á

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

09.01.2015

