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 20.5.2013 so
začiatkom o 18.00 hodine na OcÚ Jovsa

POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný
2./ Adrián B URAL - ospravedlnený (PN) práceneschopný
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) Plnenie schváleného rozpočtu obce so stavom k 31.3.2013
b) Zápis z kontroly vykonania riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
c) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie júl – december 2013
4../ Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – zákazka: Jovsa - Vodovod
5../ Rôzne – zabezpečenie plánovaných prác v obci na rok 2013.
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
šiesti poslanci. Jeden poslanec ospravedlnil svoju neprítomnosť z dôvodu PN.

♦ Bod č. 2./
Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené, resp. sa plnia priebežne.
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-2♦ Bod č. 3./
Starosta obce otvoril rokovanie k materiálom v bode 3 a následne poslanci OZ prijali
Uznesenie
číslo 9/2013 zo dňa 20.5.2013
OZ prejednalo a berie na vedomie:
♦ a)
správu hlavnej obecnej kontrolórky z plnenia rozpočtu obce, kontroly
hospodárnosti a účelovosti čerpania finančných prostriedkov so stavom k 31.3.2013
♦

b) zápis z kontroly riadnej inventarizácie majetku obce so stavom k31.12.2012

OZ prejednalo a schvaľuje:
♦ c) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jovsa na obdobie júl – december
2013
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti
poslanci obecného zastupiteľstva.

♦ Bod č. 4./
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o ďalšom postupe prác v súvislosti
s plánovanou výstavbou verejného vodovodu v obci. Konštatoval, že ku dňu (tohto)
zasadnutia OZ bolo už vyhlásené verejné obstarávanie, kde Obec Jovsa vystupuje ako verejný
obstarávateľ na dodávateľa prác.
V súvislosti s tým je potrebné zriadiť výberovú komisiu, ktorá po obdŕžaní ponúk od
uchádzačov, vyberie tú najvhodnejšiu. Poslanci následne prijali
Uznesenie
číslo 10/2013 zo dňa 20.5.2013
OZ schvaľuje:
♦ na základe vyhlásenia o výberovom konaní za členov do výberovej komisie týchto
členov: 1./ Ing. Marcel Molčany, predseda komisie, odborne spôsobilá osoba
2./ Ing. Ivan Sokologorský, projektant diela „Jovsa - vodovod“
3./ Ing. Štefan Čižmár, stavebný inžinier - projektant
4./ Marcel Čižmár, pracovník VVS a.s. a poslanec OZ
5./ Štefan Ivanov, poslanec OZ
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci
obecného zastupiteľstva.
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V rôznom starosta obce informoval poslancov OZ o ďalších plánovaných aktivitách obce
a následného čerpania schváleného rozpočtu obce pre rok 2013. Bolo konštatované, že v najbližšom
období je naplánované zabezpečiť v obci tieto práce:

♦ asfaltovanie cesty s prístupom na miestny obecný cintorín
♦ opravy obecných ciest
♦ oprava omietok v dome smútku a príslušných chodníkov
♦ odvodnenie domu smútku po predchádzajúcom jednaní s vlastníkmi pozemkov
♦ výmena 1 ks dverí a 3 ks okien v budove kultúrneho domu
♦ doriešiť najvhodnejším spôsobom program pre deti v rámci MDD
♦ kosenie a čistenie priestorov občanov v okolí ich domov (záhrady aj priekopy) riešiť
zatiaľ iba pohovorom s občanmi, resp. výzvou, nie pokutovaním. Pokuty uložiť iba
po individuálnom posúdení stavu.
♦ v súčasnosti obec nemôže uzatvárať s občanmi obce nájomné zmluvy a ani vyberať
poplatky od občanov za hrobové miesta, nakoľko miestny cintorín je vo vlastníctve Grécko –
katolíckej cirkvi a nie vo vlastníctve, ani správe obce. Táto otázka je naďalej v riešení oboch
dotknutých účastníkov.

Bod č. 6 - Záver:
Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania a poslanci OZ v diskusii vyčerpali
všetky svoje pripomienky bez ďalších návrhov a pripomienok, starosta toto zasadnutie OZ
ukončil.

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