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

ZÁPISNICA
napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
23.1.2013 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa

POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný
2./ Adrián B URAL - prítomný
3./ Marcel ČIŢMÁR – prítomný
4./ Štefan IVANOV – prítomný
5./ Ing. Ján Kereštan – prítomný
6./ Tomáš Štofa – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava Trembuľáková – prítomná
Starosta obce:

Michal HOMROK – viedol rokovanie OZ

Program rokovania:
1./ Požiadavka Gréckokatolíckej farnosti v Jovse na poskytnutie finančných
prostriedkov na zabezpečenie „Fašiangového plesu“ v KD OcÚ pre malých aj veľkých.
2./ Požiadavka Gréckokatolíckej farnosti v Jovse na poskytnutie finančných
prostriedkov na zabezpečenie pohostenia pre kňazov počas pracovnej porady, ktorá sa
uskutoční v obci Jovsa.
Priebeh rokovania:
Poslanci OZ prejednali požiadavku Farského úradu v Jovse a následne prijali:

UZNESENIE číslo 1/2013
zo dňa 23.1.2013
OZ schvaľuje:
sponzorský príspevok vo výške 50 € na zakúpenie cien do tomboly pre účastníkov
„Fašiangového plesu“, ktorý organizuje dňa 9.2.2012 Gréckokatolícka farnosť Jovsa.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi
poslanci OZ.
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-2OZ zamieta:
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Jovsa pre gréckokatolícku
farnosť v Jovse, na zabezpečenie pohostenia pre kňazov počas pracovnej porady, ktorá sa
uskutoční v našej obci v mesiaci marec 2013.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
OZ.
Záver:
Keďže poslanci OZ nevzniesli už žiadne iné pripomienky ani návrhy k programu
mimoriadneho rokovania, starosta obce toto zasadnutie ukončil.

Michal H o m r o k
starosta obce
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OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk

ZÁPISNICA
napísaná z druhého mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse,
konaného dňa 7.2.2013 so začiatkom o 18.00 hodine na OcÚ Jovsa

POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný
2./ Adrián B URAL - prítomný
3./ Marcel ČIŢMÁR – prítomný
4./ Štefan IVANOV – prítomný
5./ Ing. Ján Kereštan – prítomný
6./ Tomáš Štofa – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava Trembuľáková – prítomná
Starosta obce:

Michal HOMROK – viedol rokovanie OZ

Prítomní za Gréckokatolícku cirkev – farnosť Jovsa
1./ Mgr. Michal Šandor, gréckokatolícky kňaz
2./ Michal Eštok, člen farskej rady
3./ Mária Čuchránová, členka farskej rady
4./ Bohuslava Homroková, členka farskej rady
5./ Maťáš Marián, člen farskej rady
6./ Viera Kereštanová, členka farskej rady
Program mimoriadneho rokovania:
1./ Požiadavka Gréckokatolíckej cirkvi - farnosti v Jovse na zvolanie spoločného
zasadnutia farskej rady a obecného zastupiteľstva.
Priebeh rokovania:
Starosta obce privítal hosti, resp. účastníkov spoločného stretnutia a oboznámil
poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom listu, ktorý zaslal Mgr. Michal Šandor v mene
farskej rady v Jovse poslancom OZ. V liste sa uvádza, že účelom tohto stretnutia ma byť
vzájomná informovanosť, prehĺbenie spolupráce, riešenie problémov, ako aj spoločné
plánovanie nutných opráv na historickej budove nášho chrámu, ako aj iných rôznych
spoločenských aktivít. Momentálne najnutnejšou úlohou ktorú je potrebné zabezpečiť je
oprava kopuly na chráme.
Starosta obce a neskôr aj poslanci OZ skonštatovali, že obec neodmieta poskytnúť
pomoc, avšak obec sa môže podieľať iba v zmysle zákona, kde starosta aj poslanci OZ
poukázali na to, že obec nemôže vlastné finančné prostriedky investovať do cudzieho, v tomto
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-2prípade cirkevného majetku. Po diskusii však boli však navrhnuté iné formy pomoci,
ktoré cirkevná rada prijala.
V ďalšom bode sa Mgr. Michal Šandor vyjadril aj k aktivitám mládežníckeho
cirkevného klubu. Uviedol, že nie je žiadny problém, aby ho mládež z našej obce využívala,
avšak, tou najhlavnejšou podmienkou je, aby tam chodili slušní, mladí ľudia, ktorí budú dbať
na čistotu a poriadok, nakoľko skúsenosti z minulosti boli práve opačné.
Na záver starosta obce požiadal Mgr. Michala Šandora, správcu našej farnosti
a gréckokatolíckeho farára v našej obci, aby inicioval a sprostredkoval podpísanie nájomnej
zmluvy na dlhodobý nájom miestneho cintorína medzi obcou Jovsa a Gréckokatolíckou
cirkvou, Košickou eparchiou. Následne OZ prijalo:

UZNESENIE číslo 2/2013
zo dňa 7.2.2013
OZ poveruje:
Michala Homroka, starostu obce, aby za Obec Jovsa podpísal nájomnú zmluvu
s Gréckokatolíckou cirkvou, Košickou Eparchiou, na nájom miestneho cintorína, aby sa tak
mohol napĺňať a zabezpečovať prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jovsa.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
OZ.
Záver:
Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania a poslanci OZ, ani členovia farskej rady nemali
už žiadne iné návrhy ani pripomienky, starosta obce toto zasadnutie ukončil.

Michal H o m r o k
starosta obce
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