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
27.12.2013 so začiatkom o 16.00 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../ Otvorenie
2../ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
3../ Úprava obecného rozpočtu obce k 31.12.2013
4../ Správa audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2012
5../ Rôzne – Diskusia
6../ 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
Poslanci OZ prejednali predložené materiály za účelom úpravy obecného
rozpočtu so stavom k 31.12.2013.
Aj v tomto prípade sa jedna o úpravu rozpočtu v položkách, pri ktorých nie je
možné pri ich zostavovaní urobiť presný odhad či už v oblasti príjmovej alebo
výdajovej. Následne poslanci OZ prijali

Uznesenie
číslo 27/2013 zo dňa 27.12.2013
OZ schvaľuje:
Predložený pracovný materiál na „úpravu rozpočtu obce Jovsa“ so stavom
k 31.12.2013. Tieto materiály tvoria prílohu zápisnice OZ.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci
siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

♦ Bod č. 4
Starosta obce predložil poslancom OZ vypracovanú „Správu audítora z
overenia riadnej účtovnej závierky obce za rok 2012“ Po oboznámení sa s výsledkom
tejto správy poslanci OZ následne prijali

Uznesenie
číslo 28/2013 zo dňa 27.12.2013
OZ berie na vedomie:
„Správu audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2012“
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci
siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
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♦ Bod. č. 5
V ďalšom bode boli poslanci OZ oboznámení so správou o dennom využívaní
vlastného osobného motorového vozidla starostu obce (MI 686 BT) pre služobné
účely, teda pre potreby obce. Toto vozidlo využíva starosta obce denne, resp. podľa
potreby z dôvodu, že obec nemá k dispozícii služobné motorové vozidlo. Obec okrem
pohonných hmôt neprispieva na prevádzku uvedeného motorového vozidla žiadnymi
inými výdavkami. Keďže sa toto vozidlo využíva aj pri terénnej činnosti v obci,
poslanci OZ prijali
Uznesenie
číslo 29/2013 zo dňa 27.12.2013
OZ schvaľuje:
starostovi obce na prevádzku vlastného osobného motorového vozidla ŠPZ MI
686 BT, ktoré denne používa ako vozidlo služobné, paušálne, mesačné, cestovné
náhrady vo výške 80 eur. (v čistom) od 1.1.2014.
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci
siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

♦
Ďalej v rôznom poslanci OZ vyhodnotili aj predložené účtovné doklady
obecného futbalového klubu z financovania uplynulej futbalovej sezóny. Bolo
konštatované, že vyúčtovanie je vyhotovené v Excelovej tabuľke, sú priložené
účtované doklady, avšak vedenie TJ musí v budúcnosti vyúčtovanie zabezpečovať
vždy priebežne, v dostatočnom časovom limite a nenechávať toto na úplný záver
roka. Na odporúčanie audítora obec v ďalšej sezóne poskytne klubu TJ časť
príspevku, ktorý po vyčerpaní bude zúčtovaný a následne bude klubu poskytnutá
ďalšia časť príspevku.
Ďalej bolo konštatované, že vzhľadom na úplný záver roka, už nie je možné
riešiť akékoľvek finančné požiadavky TJ. Nové požiadavky klubu sa môžu riešiť už
iba v novom roku na základe schváleného rozpočtu na rok 2014.
Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania a poslanci OZ vyčerpali
všetky svoje pripomienky bez ďalších návrhov, starosta obce toto zasadnutie
OZ ukončil.
Michal H o m r o k v.r.
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jaroslava Trembuľáková

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

Ing. Ján Kereštan

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