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
15.04.2015 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 –prítomný
6./ Milan TREMBUĽÁK – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ- prítomná
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Dana KOVÁČOVÁ – prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
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.
Prejednanie žiadostí občanov
5.
Zaradenie obce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva, vstup obce do
združenia
6.
Menovacie dekréty pre nových členov krízového štábu, poučenie, oboznámenie so
štatútom krízového štábu obce Jovsa a s prehľadom vyrozumenia a spojenia členov
KŠ obce
7.
Rôzne ( doterajšie aktivity OÚ, Majáles, Podvihorlatský maratón...)
8.
Diskusia
9.
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 - siedmi poslanci boli prítomní.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú a za overovateľov zápisnice p. Tomáša Štofu a Mgr. Jaroslavu
Trembuľákovú. Z dôvodu účasti zástupcov firmy LEKOS na OZ, starostka navrhla ako
tretí bod programu zaradiť prezentáciu tejto firmy. Ostatné body programu navrhla
zachovať.

2.str.
Za program a jeho pozmeňujúci návrh hlasovali poslanci a prijali
U z n e s e n i e číslo 11/2015
zo dňa 15.04.2015
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa:15.04.2015 a jeho pozmeňujúci návrh.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.3/
Firma LEKOS odprezentovala ponuku poskytovania verejných komunikačných služieb
pre obec. Starostka obce pripomienkovala niektoré body v navrhnutej zmluve a vyzvala
firmu LEKOS aby ju pozmenila. Po odstránení pripomienok v zmluve poslanci hlasovali
za jej podpísanie a prijali
U z n e s e n i e číslo 12/2015
zo dňa 15.04.2015
OZ schvaľuje:
Podpis zmluvy s firmou LEKOS po jej úprave.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4/
Poslanci OZ prejednali žiadosť p. Jána Pavloviča o odkúpenie pozemku. Jedná sa
o parcelu č.16 vedenú na LV č.581 v k. ú. Jovsa. Parcela je vedená ako záhrada vo výmere
523 m2, ktorú dlhodobo užívala jeho rodina. Pán Pavlovič dal vypracovať znalecký
posudok a parcela bola ohodnotená na 1 260 €. Poplatky súvisiace s prevodom
nehnuteľností bude znášať kupujúci. Poslanci prijali
U z n e s e n i e číslo 13/2015
zo dňa 15.04.2015
OZ schvaľuje:
Odpredaj parcely č.16 na LV č.581 p. Jánovi Paulovičovi.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci.
 Bod č.5/
Starostka obce podala informácie zo stretnutia starostov v Jenkovciach. Priblížila prítomným
MAS - miestnu akčnú skupinu ako partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a
občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.
MAS, združujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, si spracuje a následne
realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader. Realizácia stratégie spočíva
predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich
monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.

3.str.
Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa
partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:


MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru



všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 50 % zástupcov zo
súkromného (vrátane občianskeho) sektoru a maximálne 50 % zástupcov verejného
sektoru



MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné
prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS (napr.: manažér MAS, účtovník, riadiaci
orgán...)



územie MAS musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od
10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000



MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami,
opatreniami, príp. aktivitami
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 14/2015
zo dňa 15.04.2015

OZ schvaľuje:
Zaradenie obce Jovsa do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
a následne
U z n e s e n i e číslo 15/2015
zo dňa 15.04.2015
OZ schvaľuje:
Vstup obce Jovsa do združenia verejno-súkromného partnerstva (MAS) za člena
a zároveň, aby obec Jovsa v združení zastupovala starostka obce Mgr. Ľubica
Čornejová.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.6
Starostka obce oboznámila poslancov so Štatútom krízového štábu obce, s úlohami predsedu,
podpredsedu a členov KŠ a vydala novým členom KŠ menovacie dekréty.

4. str.
 Bod č.7
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Slavka Rusina o povolenie prevádzkovania
karosárskej dielne. Jedná sa o zriadenie karosárskej a lakirnickej dielne v priestoroch
budovy p. Ferikovej Mileny ( budova bývalých ŠM ), čomu bude predchádzať kúpa
pozemku, čiastočná rekonštrukcia odkúpenej časti budovy a sprístupnenie cesty cez
potok.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
U z n e s e n i e číslo 16/2015
zo dňa 15.04.2015
OZ schvaľuje:
Podnikateľský zámer p. Rusina. K vydaniu súhlasu na prevádzkovanie karosárskej
dielne žiada doložiť živnostenský list.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p.
prevádzkových hodín predajne KVETY a prijalo

Anny

Rákociovej

o zmenu

U z n e s e n i e číslo 17/2015
zo dňa 15.04.2015
OZ schvaľuje: Prevádzkové hodiny nasledovne:
Pondelok: zatvorené
Utorok:
zatvorené
Streda:
9.00 hod- 17.00 hod.
Štvrtok:
zatvorené
Piatok:
zatvorené
Sobota:
voľno
Nedeľa:
voľno
Ako uviedla p. Rakociová, v prípade potreby bude občanom k dispozícii aj mimo
prevádzkových hodín na tel. č. 0908/102 836
Starostka obce oboznámila prítomných s doterajšími aktivitami OÚ. Od posledného
zastupiteľstva boli zrealizované:
-

oprava havarijného stavu prívodu vody v MŠ – výmena čerpadla s košom
a prečistenie kanalizačných rúr

-

stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 25 súťažiacich v troch kategóriach

-

získanie súhlasu od zástupcu gréckokatolíckej cirkvi, Mgr. M. Šandora ako
vlastníka nehnuteľnosti na LV č. 46, nachádzajúcej sa na parcele č. 200 v k. ú.
obce Jovsa, na výstavbu dreveného altánku na sedenie a s vykonaním všetkých
stavebných prác, ktoré sú navrhované v projekte Aby Vihorlat ostal Vihorlatom.

5.str.

-

spolupráca obce s Ing. Š. Trembuľákom a zapojenie sa do zamestnaneckého
programu SPP

-

obecná brigáda SKRÁŠLIME SPOLOČNE JOVSU

-

účasť starostky na školeniach CO, o hospodárení a nakladaní s majetkom obce,
konferencii RVC, Dňa učiteľov vo Vyšnej Rybnici, pracovnom stretnutí starostov
v Jenkovciach, prac. stretnutí s vedením VL v Kamenici n./Cir.

-

z príležitosti Dňa učiteľov - návšteva a osobné poďakovanie pedag. a nepedag.
zamestnancom ZŠ a MŠ v spolupráci so zástupcom T. Štofom v mene OZ

Starostka obce vyzdvihla spoluprácu pri týchto aktivitách a poďakovala:
-

riaditeľovi VL Ing.

Bodnárovi a správcovi Ing. Hojdanovi za bezplatné

poskytnutie techniky, dovoz zeminy a úpravu priestranstva medzi školou
a gréckokatolíckym kostolom
-

poslancovi Ing. L. Andrejcovi za spoluprácu pri organizácií stolnotenisového
turnaja, zároveň poďakovala p. M. Trembuľákovi a členovi komisie pre šport
a ochranu verejného poriadku K. Gazuličovi za vykonávanie dozoru pri
rozohrávkach v týždni pred turnajom

-

poslankyni Ing. M. Demkovej za sprostredkovanie úradných pečiatok

-

poslankyni Mgr. J. Trembuľákovej za služby bufetu na veľkonočný futbalový
zápas

-

zástupcovi T. Štofovi za spoluprácu pri organizácii Dňa učiteľov a obecnej brigády
so sprostredkovaním vlastnej techniky a pohonných hmôt

-

poslancom J. Demkovi, M. Trembuľákovi, občanom L. Mihalečkovi, G.
Klacikovi, bratom Modrákovým, P. Andrejcovi za aktívnu účasť na obecnej
brigáde so sprostredkovaním vlastnej techniky, u väčšiny účastníkov aj
pohonných hmôt, p. J. Čornejovi, p. M. Soročinovej, p. Ľ.Ladičovej a p. J.
Maščeníkovi za prípravu chutného guľaša

-

všetkým účastníkom stolnotenisového turnaja a obecnej brigády

6.str.
Starostka upriamila pozornosť na pripravované aktivity, a to:
-

svoju účasť na 26. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Kongresovom centre
Incheby Bratislava

-

výrub drevín a následnú výsadbu schválenú odborom starostlivosti o životné
prostredie

-

úpravu terénu po vyrezaní náletových drevín pri bytovke

-

podporu pri zabezpečovaní XXXI. ročníka Podvihorlatského maratónu

-

organizáciu Majálesu ( 9. mája ), Dňa rodiny a ďalších kultúrnych akcií následne
prerokovaných na zasadnutí komisie pre sociálne veci, kultúru a školstvo dňa 20.
apríla

-

Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 18/2015
zo dňa 15.04.2015

OZ schvaľuje:
Vydávanie informačných obecných novín, a to dvakrát ročne.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

 Bod č.8
V diskusii bola pripomienka zabezpečiť funkčnosť vody na miestnom cintoríne.
 Bod č.9
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Tomáš Štofa
Mgr. Jaroslava Trembuľáková

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

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

