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
29.12.2016 so začiatkom o 16.00 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
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková – prítomná
Kontrolórka obce: Mgr. Anna Kosánová - 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. Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí
za pobyt v MŠ
5. Predaj pozemkov s parc č. 491 a parc.č. 512
6. Žiadosti a sťažnosti občanov obce
7. Zrealizované a plánované aktivity OcÚ
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. Ladislava Andrejcu a Mgr.
Jaroslavu Trembuľákovú. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 47/2016
zo dňa 29.12.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 29.12.2016.
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 podnet zákonných zástupcov detí v MŠ bol vypracovaný dodatok k VZN č.1/2013
o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí za pobyt v zariadení. Dodatok
je prílohou tejto zápisnice.
Následne poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 48/2016
zo dňa 29.12.2016
OZ schvaľuje:
V zmysle § 11 ods.4 písm. g/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov na Dodatku č.1/2016 k VZN č.1/2013
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.

 Bod č.5/
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce.
 od Ing. Radovana Mandzáka o odkúpenie parcely č. C-KN 512 vedenú
záhradu o výmere 253 m2.
 od Františka Halapyho o odkúpenie parcely č. C-KN 491vedenú ako ornú pôdu
o výmere 187m2.
Uvedené parcely sú vedené na LV č.581. Na uvedené parcely nie je priamy prístup z obecnej
komunikácie.
Prístup na parcelu č. C-KN 512 je cez parc. C KN č.513, ktorá je vo vlastníctve Ing.
Mandzáka Radovana nar.
21.10.1973 bytom
T.J.Moussona 2489/9, Michalovce,
v spoluvlastníctvom podiele ½ a Šamseddinovej Sacity , nar. 02.02.1982 bytom J.Hollého
3513/113, Michalovce v spoluvlastníckom podiele ½. Pán Mandzák dal na tento pozemok
vypracovať znalecký posudok č.74/2016 Ing. Róbertovi Fulekovi. Hodnota pozemku bola
vyčíslená na 780 €.
Prístup na parcelu č. C-KN 491 je cez parc. C KN č.493, ktorá je v celosti vo
vlastníctve Františka Halapyho nar. 04.04.1991 bytom Kusín č.81. Pán Halapy dal na tento
pozemok vypracovať znalecký posudok č.116/2016 Ing. Mariánovi Furdovi. Hodnota tohto
pozemku bola vyčíslená na 180 €.
Následne poslanci OZ prijali :
U z n e s e n i e číslo 49/2016
zo dňa 29.12.2016

OZ schvaľuje:
Priamy predaj pozemku parcely č. C-KN 512 vedenú záhradu o výmere 253 m2 za cenu 780
€ (stanovenú podľa znaleckého posudku č.74/2016) vo vlastníctve obce.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

5. str.

a
U z n e s e n i e číslo 50/2016
zo dňa 29.12.2016

OZ schvaľuje:
Priamy predaj pozemku parcely č. C-KN 491 vedenú ako ornú pôdu o výmere 187 m2 za
cenu 180 € (stanovenú podľa znaleckého posudku č.116/2016) vo vlastníctve obce.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

6. str.
 Bod č.6/
 Na Obecný úrad bola doručená sťažnosť p. Kataríny Šafinovej riešením ktorej
sa zaoberalo OZ. Obec vyzve majiteľov, ktorých psy sa túlajú voľne po obci.
 Taktiež bolo zaslané oznámenie od pohostinstva U Rada o ukončení prevádzky
k 31.12.2016
 FS JOVŚAN predložil žiadosť o zapožičanie sály obecného úradu na dni 5 -6
mája 2017z dôvodu prípravy Majálesu. OZ žiadosť prejednalo a
Následne poslanci OZ prijali :
U z n e s e n i e číslo 51/2016
zo dňa 29.12.2016

OZ schvaľuje:
Zapožičanie sály Obecného úradu pre FS JOVŚAN na 5-6 mája 2017 bez
poplatku.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.7/
ZREALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
- Príprava obecných novín.
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri sále obecného úradu.
- Opätovná apelácia na správcu miestneho potoka Lesy SR,š.p. k riešeniu povodňovej
situácie, úprave brehov a koryta, prijatie protipovodňových opatrení.
- Tvorivé dielne s Mikulášom realizované v spolupráci s Miestnym odborom Matice
slovenskej s účasťou JUDr. Márie Kušnírovej - riaditeľky Domu Matice slovenskej
Michalovce.
- Účasť starostky obce na odbornej príprave predsedov krízových štábov obcí a miest
okresu Michalovce.
- Povodňová prehliadka na vodnom toku Jovsiansky potok realizovaná Okresným
úradom Michalovce, odborom Starostlivosti o životné prostredie, sumarizácia škôd a
doručenie potrebnej dokumentácie zo strany občanov na Okresný úrad Michalovce.
- Školenie zamestnancov OcÚ k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov a primátorov RZ MO
Zemplín- Michalovský región.
- Vianočná akadémia zboru Zvončeky, učiteľa ZUŠ Bc. Dušana Pulka a speváčky hud.
skupiny Gerock, Adriany Kohútovej, v miestnom chráme.

7. str.
- Účasť starostky, poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníčok obecného úradu
na spoločnom zasadnutí zastupiteľstiev obcí Kusín, Jovsa a Poruba pod Vihorlatom
organizovaného tohto roku v Porube pod Vihorlatom.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
- Dokončovacie práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení.
- Schválená žiadosť podpory zamestnania na AČ formou menších obecných služieb
§ 52 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach.
- Otvorenie Denného stacionára.
- Akcia Na ľade hravo.
- Obecný ples.
-

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

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

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

