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
16.12.2015 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 –neprítomný PN
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
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Schválenie návrhu VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Jovsa
5. Schválenie návrhu dodatku č.1/2015 k VZN obce č.2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Úprava rozpočtu za IV. kvartál 2015 – rozpočtové opatrenie č.4/2015
7. Interná smernica o účtovníctve
8. Interná smernica pre preverovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou
činnosťou
9. List obecnému zastupiteľstvu z auditu za r. 2014
10. Projektová dokumentácia k rekonštrukcii školskej jedálne
11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
12. Kúpna zmluva p. Michala Savinca
13. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra
14. Žiadosť p. Pavela Vatahu
15. Štatút Jovśanski novinki
16. Zásady odmeňovania poslancov obce Jovsa
17. Rôzne
18. Záver

2. str.

 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 -šiesti poslanci boli prítomní.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice p. Marcela Čižmára a p. Mgr. Jaroslavu
Trembuľákovú. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 38/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 16.12.2015.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva, p. Ladislav
Andrejco sa zdržal.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.

3. str.
 Bod č.4/
Poslancom OZ bol v časovom predstihu predložený návrh VZN č.4/2015 ,, o vylepovaní
volebných plagátov na území obce Jovsa“ na preštudovanie.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 39/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
,,VZN č.4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Jovsa“
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci, p. Milan Trembuľák a Ing. Ladislav
Andrejco sa zdržali hlasovania.

4. str.
 Bod č.5/
Poslancom OZ bol v časovom predstihu predložený Návrh dodatku č.1/2015 k VZN
obce č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné
stavebné odpady.
Poslanci následne OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 40/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
Dodatok č.1/2015 k VZN obce č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva p. Ing. Ladislav
Andrejco sa zdržal.

5. str.
 Bod č.6
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh zmeny schváleného rozpočtu obce
na rok 2015 a to rozpočtové opatrenie č.4/2015. Poslanci sa s navrhovanými zmenami
oboznámili a po diskusií pristúpili k hlasovaniu o zmene rozpočtu.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 41/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
 úpravu rozpočtu obce Jovsa prijatím rozpočtového opatrenia č. 4/2015
HLASOVANIE:
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali piati poslanci, p. Milan
Trembuľák sa hlasovania zdržal.

6. str.
 Bod č.7
Poslancom obecného zastupiteľstva bola v časovom predstihu doručená interná
smernica o účtovníctve v ktorej sa menil čl.8 odst.1 a 2 na odporúčanie audítora obce.
Poslanci sa s navrhovanými zmenami oboznámili a po diskusií pristúpili k hlasovaniu.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 42/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
 Internú smernicu o účtovníctve a ruší platnosť internej smernice o účtovníctve
schválenej uznesením OZ č.24/2014 zo dňa 15.12.2014
HLASOVANIE:
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali piati poslanci, p. Milan
Trembuľák sa hlasovania zdržal.

7. str.
 Bod č.8
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená interná smernica pre preverovanie
podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou, ktorá bola vypracovaná v súlade s §
11 ods.8 zákona č.307/2014 Z. z. Táto smernica je vydaná za účelom zjednotenia a úpravy
postupu pri podávaní, prijímaní, prejednávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov, ktoré
súvisia s protispoločenskou činnosťou. Poslanci sa s internou smernicou oboznámili.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 43/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
 Smernicu pre preverovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

8. str.
 Bod č.9
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený list audítora z overenia účtovnej
závierky Obce Jovsa za rok 2014. Ekonómka k listu audítora predniesla svoje
stanovisko. Poslanci sa s listom oboznámili a zobrali ho na vedomie.
 Bod č.10
Obec sa plánuje zapojiť do výzvy ,, Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“.
Jedná sa o komplexnú obnovu budovy školskej jedálne. Obci boli predložené tri cenové
ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia od firmy
Tovi s.r.o Bojná 329, 95 601 je najvýhodnejšia. Cenová ponuka za vypracovanie
projektovej dokumentácie je 3 500 €.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 44/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
 Vypracovanie projektovej dokumentácie firmou Tovi s.r.o. Bojná 329, 95 601
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

9. str.

 Bod č.11
Starostka informovala poslancov o financovaní rekonštrukcie verejného osvetlenia na
ktorú bola obci schválený NFP vo výške 120 400,66 €
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 45/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
 Bezúročnú pôžičku od firmy Movyrob, Železničiarska 4, 080 01 Prešov
IČO:10739254
HLASOVANIE:
Z počtu šiestich prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali piati poslanci, p. Milan
Trembuľák sa hlasovania zdržal.

10. str.

 Bod č.12
Poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí schválili Priamy predaj pozemkov p.
Michalovi Savincovi za cenu 700 € (stanovenú podľa znaleckého posudku
č.175/2015) vo vlastníctve obce:
parc.č. C – KN 943/2 vedenú ako záhradu o výmere 176 m2,
parc.č. C – KN 943/3 vedenú ako záhradu o výmere 31 m2,
parc.č. C – KN 944/2 vedenú ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2. Následne
bola vypracovaná JUDr. Máriou Kožuškovou kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení
§ 588 a nasl. Občianského zákonníka medzi účastníkmi: Obec Jovsa a Michal Savinec. Táto
zmluva bola poslancom predložená k preštudovaniu.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 46/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje: Kúpnu zmluvu v ktorej predávajúci Obec Jovsa, 072 32 Jovsa č.73 je
výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č.581 k. ú. Jovsa:
parc.č. C – KN 943/2 vedenú ako záhradu o výmere 176 m2,
parc.č. C – KN 943/3 vedenú ako záhradu o výmere 31 m2,
parc.č. C – KN 944/2 vedenú ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 pod B 1
v celosti.
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

11. str.

 Bod č.13
Hlavná kontrolórka sa listom zo dňa:10.12.2015 v súlade s § 18 a, odst.8 písmeno a, zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vzdala funkcie
hlavného kontrolóra obce Jovsa k 31.12.2015. Poslanci sa jej vzdanie funkcie kontrolóra vzali
na vedomie. Starostka informovala poslancov o potrebe vyhlásenia novej voľby HKO do 60
dní odo dňa vzdania sa funkcie doterajšej HKO. V súvislosti s tým poslanci prejednali úväzok
HKO na nasledujúce funkčné obdobie, ktorý schválili vo výške 10%
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 47/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ berie na vedomie:
Vzdanie sa funkcie HKO v súlade s § 18 a, odst.8 písmeno a, zákona 369/1990 Zb. obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov p. Dany Kováčovej k 31.12.2015.
OZ schvaľuje:
Úväzok HKO na nasledujúce funkčné obdobie vo výške 10%
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

12. str.

 Bod č.14
Poslanec p. Marcel Čižmár navrhol riešiť žiadosť p. Pavela Vatahu o rozšírenie el.
osvetlenia. Poslanci navrhli poslať písomné stanovisko p. Vatahovi.

 Bod č.15
P. poslanec Marcel Čižmár vypracoval štatút pre Jovśanski novinki. Štatút sa
prepošle všetkým poslancom OZ a na najbližšom zasadnutí sa predloží na schválenie.

 Bod č.16
P. poslanec Marcel Čižmár predložil návrh Zásady odmeňovania poslancov obce
Jovsa. Zásady sa prepošlú poslancom OZ a na najbližšom OZ sa predložia na
schválenie

 Bod č.17

 V Rôznom starostka informovala poslancov o pracovných stretnutiach starostov
a kontrolórov obcí ohľadom riešenia situácie v SCR Zemplínska šírava.
 Odmeňovanie poslancov a odmena kontrolórky.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 48/2015
zo dňa 16.12.2015
OZ schvaľuje:
Odmeny poslancov a HKO.
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.
 Udalosti a aktivity Obecného úradu
 Spoločné posedenie zastupiteľstiev susedných obcí dňa:28.12.2015
 V zmysle § 20 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bol vypracovaný
bezpečnostný projekt informačného systému
 Príspevok na klzisko v plnej výške na hodinu.

 Bod č.18
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Marcel Čižmár
Mgr. Jaroslava Trembuľáková

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

16.12.2015

