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
25.01.2017 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- neprítomná
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. Zmeny územného plánu obce ( prizvaná Ing. Bošková )
5. Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č.1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
8. Plnenie rozpočtu za rok 2016
9. Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
10. Kúpno – predajné zmluvy
11. List obecnému zastupiteľstvu pri uskutočnení auditu za rok 2015
12. Žiadosti miestnych organizácií
13. Zhodnotenie práce za rok 2016 a návrh plánovaných výdavkov k príprave rozpočtu
na rok 2017.
14. Rôzne
15. 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. Jaroslava Demku a Ing. Moniku
Demkovú. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 1/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 25.01.2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4/
Na základe žiadostí od občanov ohľadom zmien v ÚP (zahrnúť parcelu v ich
vlastníctve na plánovanú výstavbu rodinného domu), OZ na novembrovom zasadnutí
navrhlo prizvať Ing. arch. Boškovú na ďalšie rokovanie. Obec žiadateľov informovala
listom o výdavkoch spojených so zmenami ÚP na základe informácii od Ing. arch.
Boškovej, ktorá ÚP obce Jovsa vypracovala. Z toho dôvodu na zasadnutie OZ boli
prizvaní aj žiadatelia.
Po prerokovaniach poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 2/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov č.1 k UP obce v zmysle zákona 50/1976 Zb.
z. o územnom plánovaní.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.

a
U z n e s e n i e číslo 3/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:

a) predloženie žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jovsa
b) financovanie projektu najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel ZaD č.1
Územného plánu obce Jovsa, podľa § 2 zákona,
c) proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

5. str.
 Bod č.5/
Obec vypracovala návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č.1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Po jeho prerokovaní poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 4/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Dodatok č.1/2017 k VZN č.1/2015.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

6. str.

 Bod č.6/
Poslancom OZ bol predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2017.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 5/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

7. str.
 Bod č.7/
Ekonómka obce v časovom predstihu predložila poslancom obce na rokovanie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2016. Rozpočtové opatrenie je prílohou
zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 6/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.5/2016.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

8. str.
 Bod č.8/
Poslancom bolo doručené plnenie rozpočtu obce za rok 2016. Plnenie rozpočtu obce je
v prílohe tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce za rok 2016.

9. str.
 Bod č.9/
Poslancom bola doručená zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí.
Po jej prerokovaní poslanci OZ prijali

U z n e s e n i e číslo 7/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Zmluvu o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

10. str.
 Bod č.10/
Poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí schválili priamy predaj pozemkov pre
týchto žiadateľov:
 p. Ing. Radovanovi Mandzákovi za cenu 780 € (stanovenú podľa znaleckého
posudku č.74/2016) vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 512 vedenú záhradu o
výmere 253 m2.
 p. Františkovi Halapymu za cenu 180 € ( stanovenú podľa znaleckého posudku
č.116/2016) vo vlastníctve obce parc.č. C-KN 491vedenú ako orná pôdu o
výmere 187m2.
Následne boli vypracované kúpne zmluvy uzatvorené v zmysle ustanovení § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi konania:
 Obec Jovsa a Ing. Radovan Mandzák
 Obec Jovsa a František Halapy
Tieto zmluvy boli poslancom predložené k preštudovaniu.
Následne poslanci prijali
U z n e s e n i e číslo 8/2017
zo dňa 25.01.2017
OZ schvaľuje:
Kúpnu zmluvu, v ktorej predávajúci Obec Jovsa, 072 32 Jovsa s.č.73 je výlučným
vlastníkom nehnuteľností zapísaných na VL č.581 k. ú. Jovsa parc. č. C-KN 512
vedenú ako záhradu o výmere 253m2.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Milan
Trembuľák sa hlasovania zdržal.

11. str.

a
U z n e s e n i e číslo 9/2017
zo dňa 25.01.2017

OZ schvaľuje:
Kúpnu zmluvu, v ktorej predávajúci - Obec Jovsa, 072 32 Jovsa s.č.73 je výlučným
vlastníkom nehnuteľností zapísaných na VL č.581 k. ú. Jovsa parc. č. C-KN 491
vedenú ako ornú pôdu o výmere 187 m2.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Milan
Trembuľák sa hlasovania zdržal.

12. str.
 Bod č.11/
Starostka obce prečítala list obecnému zastupiteľstvu pri uskutočnení auditu obce za rok
2015. Tento list je v prílohe tejto zápisnice.
 Bod č.12/
Na Obecný úrad boli doručené žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce 2017 od miestnych
organizácií:
 TJ ŠM Jovsa žiada o dotáciu vo výške 2000 €
 ZO ZTP Jovsa žiada dotáciu vo výške 200 €
 MIESTNÝ ODBOR MATICE SLOVENSKEJ žiada dotáciu vo výške 300 €
 Bod č.13/
Starostka obce formou prezentácie zhodnotila práce za rok 2016 a predniesla návrh
plánovaných výdavkov k príprave rozpočtu na rok 2017, zároveň vyzvala poslancov OZ,
aby predniesli svoje návrhy.
 Bod č.14/
V rôznom starostka obce oboznámila poslancov OZ so zrealizovanými a plánovanými
aktivitami na nasledujúce obdobie.
ZREALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
Zrealizované aktivity:
- práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, montáž umývadiel, toaliet, svietidiel,
vypínačov, zásuviek
- spustenie elektronickej schránky pre obec
- účasť starostky obce na pracovnom stretnutí primátora a starostov RZMO Zemplín –
Michalovský región
- účasť na pracovnom stretnutí starostov zmluvných obcí SŠÚ so sídlom vo Vinnom
- pracovné stretnutie so zástupcami podniku Lesy SR, š.p. – námestníkom Ing. Sejnom a
p. Kovaľom ohľadom prijatia opatrení na predchádzanie povodní spojené s miestnou
obhliadkou
- riešenie zimnej údržby miestnych komunikácií– odhrn snehu a posyp
- úspešná akcia Na ľade
- riešenie sponzoringu na obecný ples

12. str.
Plánované aktivity:
- pracovné stretnutie s podpredsedom KSK, Ing. E. Ďurovčíkom
- otvorenie Denného stacionára
- realizácia obecného plesu
- príprava rozpočtu na rok 2017
- výberové konanie na riaditeľa MŠ v súlade s usmernením SŠÚ Vinné a s prizvaním
PaedDr. Zdenky Hlaváčovej a PhD. PaedDr. Evy Matuchovej.

 Bod č.15
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Jaroslav Demko
Ing. Monika Demková

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

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

