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
23.08.2016 so začiatkom o 17.15 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
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková – prítomná
Kontrolórka obce: Mgr. Anna Kosánová - neprítomná
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. Pokladka PVC podlahy v jedálni ZŠ
5. Rekonštrukcia mosta pri Savincovi
6. Rozlúčka s letom
7. Rôzne
8. 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.

2. str.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice p. Ing. Moniku Demkovú a Mgr.
Jaroslavu Trembuľákovú. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 30/2016
zo dňa 23.08.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 23.08.2016.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.

3. str.
 Bod č.4/
Na základe oznámenia o začatí správneho konania Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Michalovciach, vo veci uloženia pokynu na odstránenia zistených
nedostatkov z kontroly zo dňa:24.04.2015 v Jedálni základnej školy – poškodenej
podlahy PVC, starostka už na minulom OZ zaradila do plánu činnosti pokladku PVC
v školskej jedálni. Po výzvach a konzultácii s regionálnou hygieničkou Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach, trvá na odstránenie nedostatku
výmenou PVC podlahy s požiadavkou protišmykovej, ľahko umývateľnej
a bezškárovej podlahy. V prípade neodstránenia nedostatku môže byť obci uložená
sankcia vo výške od 150 € do 20 000 €.
Ďalším krokom bolo zrealizovať verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávateľa. Jedná sa
o podlimitnú zákazku podľa zákona o verejnom obstarávaní. Výzvou boli oslovené firmy na
predloženie cenovej ponuky podľa tohto zákona. Následne poslanci prijali

U z n e s e n i e číslo 31/2016
zo dňa 23.08.2016
OZ schvaľuje:
 Úpravu rozpočtu obce - výdavok na údržbu jedálne ZŠ kúpu materiálu ( podlaha PVC
homogénna 1785,00 €, sokel 80,00 €, zváracia šnúra 29,00 €, nyvelak 825,00 € +
pokládku PVC podlahy 2081,00 €, parapety 500,00 €) spolu vo výške 5300,00 €
 Rozpočtové opatrenie č.2/2016
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.

 Bod č.5/
Na základe plánovanej aktivity obce, rekonštrukcia mosta pri s.č.135 obec zrealizovala
výzvu na predkladanie ponuky – zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaná hodnota zákazky je 15 000 €
bez DPH.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 32/2016
zo dňa 23.08.2016
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce – výdavok na rekonštrukciu mosta pri rodinnom dome
s.č.135.vo výške 18 000 €. Finančné prostriedky budú použité z peňažného fondu obce.
Úprava rozpočtu je obsiahnutá v Rozpočtovom opatrení č.2/2016.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Marcel
Čižmár, Ing. Ladislav Andrejco a Milan Trembuľák sa hlasovania zdržali.

5. str.

 Bod č.6/
Rozlúčka s letom 2016
Plánovanie jednotlivých činností obce pri zabezpečení akcie (lavičky, kotol, pódium,
brezy, podávanie guľašu, príprava cenníka, zabezpečenie občerstvenia)
 Bod č.7/
Obecnému zastupiteľstvu – komisii na ochranu verejného poriadku bola adresovaná
sťažnosť p. Jána Kureja, ktorú komisia preverí a záujme stanovisko. S ním písomne
oboznámi účastníkov konania.
Poslancom OZ bola v časovom predstihu doručená nájomná zmluva zriadenia
denného stacionára neziskovou organizáciou Prístav.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 33/2016
zo dňa 23.08.2016
OZ berie na vedomie:
 Informáciu neziskovej organizácie o podmienkach a činnosti zriadenia denného
stacionára v obci
OZ schvaľuje:
 Zámer prenájmu nehnuteľností – časť budovy obecného úradu na sociálne služby
a platenie nájomného po otvorení prevádzky od 01.01.2017
 Nájomnú zmluvu podpísanú medzi prenajímateľom - Obec Jovsa a nájomcom -Prístav
n. o.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva
DOTERAJŠIE AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
ZREALIZOVANÉ
- Podpísanie nájomnej zmluvy s Gréckokatolíckou cirkvou-farnosť Jovsa
- Oprava výtlkov na miestnych komunikácií v obcí
- Výstavba prístupovej cesty na miestnom cintoríne
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizačnú prípojku budovy TJ ŠM
a projektantom požadované geodetické zameranie
- Pravidelná skartácia písomnosti a následná archivácia do roku 2006 – prevoz
dokumentácie do Štátneho archívu v Michalovciach
- Zabezpečenie potravinovej pomoci pre občanov organizované v spolupráci s charitou
a UPSVaR v Michalovciach
- Čistenie miestnych potokov a úprava zeminy – poďakovanie MOS a p. L. Mihalečkovi
a zástupcovi p. T. Štofovi
- Údržba vodovodného potrubia, výmena toaliet a sprchy v budove TJ ŠM
- Zrealizované vyúčtovanie poskytnutej dotácie TJ ŠM za 1.polrok

-

6.str.
Schválenie dotácie z KSK na realizáciu projektu s názvom ,, Včera večar na valale“ vo
výške 1 500 €
Kontrola OÚ Michalovce odboru cestnej dop ravy na prenesený výkon štátnej správy
– cestná doprava
Stretnutie s vedúcimi firiem a obhliadka školskej jedálne
Dohoda o skončení pracovného pomeru § 60 ZP podaná zamestnancom MŠ
PLÁNOVANÉ
Kontrola projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jovsa
realizovaná Ministerstvom hospodárstva
Doplnenie a úprava územného plánu
Rekonštrukcia mosta pri rodinnom dome s.č.135
Výberové konanie na riaditeľa MŠ
Pracovné stretnutie starostov obcí a riaditeľov škôl a SŠÚ Vinné
Prejednanie zmien cestovného poriadku, ktorý začne platiť od 11.12.2016 v ARRIVA
Michalovce, a.s.
Ďalšie aktivity - viď zápisnica zo zasadnutie OZ zo dňa 27.07.2016

 Bod č.8
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Monika Demková
Mgr. Jaroslava Trembuľáková

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

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

