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 26.2.2013 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
Obecná kontrolórka: Dana KOVÁČOVÁ

Program rokovania:
1../ Otvorenie
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
3../ a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
b) Čerpanie obecného rozpočtu k 31.12.2012
c) Schválenie prílohy č. 2 k smernici k vykonávaniu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
d) Rozpočet OcÚ a ZŠ na roky 2013 - 2015 – návrh a schválenie
4../ Schválenie - VZN obce č. 1/2013 o určení výšky príspevkov v MŠ, ŠJ ZŠ ....
5../ Rôzne – žiadosť obce o odkúpenie pozemku
6../ Diskusia a 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
všetci siedmi poslanci.

Bod č. 2
Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené, resp. sa plnia priebežne.
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Bod č. 3
a.)
Poslanci OZ mali k dispozícii vypracovanú správu obecnej kontrolórky o kontrolnej
činnosti za rok 2012, ktorá je aj súčasťou zápisnice. V správe sa konštatuje, že obecná
kontrolórka v roku 2012 postupovala v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite, zákonom č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej službe a plánom kontrolnej
činnosti schváleným OZ na I. a II. polrok 2012.
Kontroly boli zamerané na finančnú činnosť obce, ako aj činnosť obce v nefinančných
oblastiach. V priebehu roka vykonala obecná kontrolórka 5 finančných a 2 nefinančné kontroly.
V správe obecná kontrolórka konštatuje, že nezistila žiadne závažné nedostatky pri hospodárení
obce.
b.)
Poslanci OZ prejednali prehľad o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2012. Konštatovali, že
rozpočet obce, resp. jeho úprava sa prejednáva a schvaľuje každý štvrťrok. K čerpaniu rozpočtu k
31.12.2012 preto nemali žiadne pripomienky.
c.)
Poslanci OZ prejednali prílohu k úprave „Smernice“ k vykonávaniu predbežnej a
priebežnej finančnej kontroly v obci Jovsa.
Následne poslanci OZ prijali
Uznesenie
číslo 3/2013 zo dňa 26.2.2013
OZ berie na vedomie:
a.) správu obecnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2012 bez pripomienok.
b.) Správu o čerpaní obecného rozpočtu k 31.12.2012 bez pripomienok
OZ schvaľuje:
c.) prílohu č. 2 k smernici k vykonávaniu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v obci Jovsa
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.
Bod č. 3
d..)
Poslanci OZ prejednali vypracovaný návrh rozpočtu obce, ako aj návrh rozpočtu ZŠ,
ktorý je vypracovaný na roky 2013 až 2015. Tento je prílohou zápisnice. Starosta obce
skonštatoval, že aj keď majú poslanci pred sebou vypracovaný rozpočet na rok 2013, určite v
priebehu roka dôjde či už v časti výdavkovej alebo časti príjmovej k jeho úpravám a to hlavne
tam, kde je ťažko odhadnúť skutočnosť plnenia.
Plnenie rozpočtu bude závisieť samozrejme najviac od toho, či podielové dane zo strany
štátu budú, alebo nebudú pre obec počas roka krátené. Aj preto starosta obce navrhoval hlavne v
kolónke kultúra radikálnejšie riešenia, resp. obozretnosť pri plánovaní finančne náročnejších
akcii. Dokonca navrhol niektoré akcie zrušiť, resp. prijať také pravidla, ktoré by čo najmenej v
dnešnej zložitej ekonomickej situácii zaťažovali obecný rozpočet.
Starosta obce poukazoval hlavne na zákon 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý mu ako
štatutárovi ukladá obecný majetok zhodnocovať, zveľaďovať a využívať ho na plnenie úloh obce.
Na dosiahnutie tohto cieľa slúži aj každoročne vypracovaný, rozpočet obce. Poslanci OZ mali
návrh rozpočtu obce a ZŠ v predstihu doručený na preštudovanie a následne po diskusii k tomuto
bodu a vznesených pripomienkach, nakoniec prijali nasledovné:
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Uznesenie
číslo 4/2013 zo dňa 26.2.2013

OZ prejednalo:
Návrh rozpočtu obce a základnej školy v Jovse na roky 2013 až 2015, ktorý bol
vypracovaný a predložený obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona.
OZ schvaľuje:
Rozpočet „Obce Jovsa a ZŠ v Jovse“ na roky 2013 až 2015 tak, ako bol na obecnom
zastupiteľstve prejednaný a uložený ako príloha k zápisnici.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

Bod č. 4
Poslanci rokovali o návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia“ číslo 1/2013 o určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni ZŠ v Jovse. Tento nový návrh
na rok 2013 bol zameraný v I. časti hlavne na pobyt dieťaťa v MŠ, kde prispieva zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v súčasnosti 4 € a v II. časti na čiastočnú úhradu nákladov v
školskom klube deti, kde je v súčasnosti príspevok vo výške 2 €.
Poslanci po diskusii k tomuto bodu vyhodnotili terajší stav, kde sa konštatovalo, že oproti
ostatným „školám“ sú naše tarify najnižšie a je potrebné ich upraviť tak, že príspevok v MŠ sa
mení zo 4 € na 5 € a príspevok v školskom klube deti z 2 € na 4 €. Toto VZN bude po schválení
vyvesené na obecnej webovej stránke

Poslanci následne prijali:
Uznesenie
číslo 5/2013 zo dňa 26.2.2013
OZ schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva v Jovse číslo 1/2013 o určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni ZŠ Jovsa.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 5 –
a..)
Starosta obce informoval poslancov o situácii na novovytvorenej uličke, ktorá sa vytvorila
ako odbočka z obecnej cesty smerom k rodinnému domu súpisného čísla 277, ktorého majiteľom
je p. Ján Buraľ. Prístup k týmto nehnuteľnostiam je v súčasnosti iba provizórny po spevnenej
ploche a parcely na ktorých sa táto ulička nachádza má niekoľkých spoluvlastníkov. Jedným z
týchto spoluvlastníkov je aj p. Hedviga Demková, majiteľka parciel číslo 278, 294 a 295 ktorých
celková výmera spolu činí 29,61 m2. Aby obec mohla v budúcnosti vybudovať k uvedeným
nehnuteľnostiam riadnu prístupová cestu, je potrebné aby sa obec stala vlastníkom týchto
parciel a preto OZ súhlasí s ich odkúpením.

Následne poslanci OZ prijali toto
Uznesenie
číslo 6/2013 zo dňa 26.2.2013
OZ schvaľuje:
odkúpenie parciel číslo 278, 294 a 295 pre Obec Jovsa o celkovej výmere 29,61 m2 v k.ú.
obce Jovsa, od pani Hedvigy Demkovej, bytom Jovsa č.d. 251. Obecné zastupiteľstvo ďalej
súhlasí, aby sa odkúpenie parciel uskutočnilo v cene 2 € / m2, kde s touto sumou súhlasí aj
predávajúca.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

Bod č.5 – Rôzne:
b..)
Starosta obce predložil k nahliadnutiu a na prejednanie „Správu nezávislého audítora z
overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010. Táto správa bola dokončená a doručená
obci so značným časovým oneskorením, avšak kvôli objektívnym prekážkam audítora. V
súčasnosti je už neaktuálna. Napriek tomu sa poslanci oboznámili s obsahom tejto správy, kde
audítor konštatuje, že pri hodnotení dodržiavania príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu je
čerpanie rozpočtu v prevažnej časti zložiek v súlade so chváleným rozpočtom a hospodárenie
rozpočtu za rok 2010 sa skončil prebytkom. Následne bolo prijaté

Uznesenie
číslo 7/2013 zo dňa 26.2.2013
OZ berie na vedomie:
správu audítora z overenia konsolidovanej závierky za rok 2010 a v súčasnosti obec
pripravuje zadanie na vypracovanie nového auditu a to za rok 2012.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného
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Bod č. 5...
c../
Ako posledný bod prerokovalo obecné zastupiteľstvo financovanie centier voľného času
zriadených mimo územia obce Jovsa a následne prijalo

Uznesenie
číslo 8/2013 zo dňa 26.2.2013
OZ schvaľuje:
Internú smernicu č. 1/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia
obce Jovsa, kde výška dotácie na záujmové vzdelávanie deti vo veku od 5 do 15 rokov sa určuje
vo výške 30 € na 1 dieťa ročne. Výšku tejto dotácie možno každoročne prehodnotiť.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

Bod č. 6 - Záver:
Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania a poslanci OZ, nemali už žiadne iné
návrhy ani pripomienky, starosta obce toto zasadnutie ukončil.

Michal H o m r o k v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Andrejco
Štefan Ivanov

5

