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
26.04.2017 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- prítomná
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková – prítomná
Kontrolórka obce: Mgr. Anna Kosánová - ospravedlnená
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. Geometrický plán, darovacia zmluva a výstavba chodníka na strednú aut. zastávku
5. Aktuálne grantové výzvy
6. Informácie z prac. stretnutia so zástupcami spol. LEKOS s.r.o.
7. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce
8. 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 - siedmi 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 12/2017
zo dňa 26.04.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 26.04.2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4/
Pracovné stretnutie s majiteľom pozemku – darcom, p. Jánom Pavlovičom a geodétom
sa uskutočnilo 21. marca s predložením Listu vlastníctva a obhliadkou. Nasledoval
výmer a príprava geometrického plánu, ktorý je prílohou rokovania. ( Zároveň sa
zrealizoval výmer parcely č.1103/1 a 1103/2 vo vlastníctve obce za účelom výrubu
krovia a náletových drevín, o čo požiadala VVS, a.s. ) Dokumentácia bola predložená
notárovi za účelom prípravy darovacej zmluvy ktorá bola predložená na zápis – vklad
do katastra nehnuteľností. Obec ňou získala rozšírenie parcely potrebnej k výstavbe
frekventovaného prechodového chodníka na strednú autobusovú zastávku. Starostka
zrealizovala prieskum trhu a predložila poslancom OZ cenové ponuky stavebných
prác a materiálu.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 13/2017
zo dňa 26.04.2017
OZ schvaľuje:
Realizáciu prác pri výstavbe prechodového chodníka na strednú autobusvú zástavku
firmou Fricup.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.

 Bod č.5/
Starostka obce informovala poslancov o aktuálnych výzvach podávania žiadosti o dotáciu
Účelom výzvy MV SR je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na
znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti a elimináciu
sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách.
Projekt obce by mohol byť zameraný na primárnu prevenciu, na efektívne trávenie
voľného času našich občanov a prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z
dotácie zo štátneho rozpočtu vybudovať externý fitnes park.
Pri predkladaní projektu sa nevyžaduje projektová dokumentácia, ani verejné
obstarávanie, to bude nasledovať po schválení dotácie, nevyžaduje sa ani uznesenie zo
zastupiteľstva. V prípade schválenia žiadosti je spoluúčasť pri financovaní vo výške 20%.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 14/2017
zo dňa 26.04.2017
OZ schvaľuje:
Podanie žiadosti na MV SR o dotáciu na externý fitnes park.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva p. poslanec Marcel
Čižmár sa hlasovania zdržal.

5. str.
Úrad vlády SR vydal výzvu, ktorej zámerom je podpora rozvoja športu na rok 2017. Ide o
nasledovné aktivity: Podprogram č.1 – výstavba multifunkčných ihrísk s umelým
trávnikom a mantinelmi ( 35000.- do 40 000.- ), Podprogram č.2 – výstavba detských
ihrísk ( 8000.- - 13 000.- ), Podprogram č.3 – výmena umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku ( 10 000.- - 15 000.- ), Podprogram č.4 – nákup športovej výbavy (
500.- - 9 000.-)
Technické požiadavky kladené na detské ihrisko:
−certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských
ihrísk,
− dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz, Určenie
kritickej výšky pádu – použitie pružných materiálov,
− vybavenie detského ihriska – zostava prvkov podľa vlastnej štúdie, bezúdržbová,
vyrobená napríklad z plastu a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov,
upravených práškovaním alebo eloxovaním.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 15/2017
zo dňa 26.04.2017
OZ schvaľuje:
Zámer zapojenia sa do výzvy Podprogram č.2 výstavba detských ihrísk, plánovaná na
p.č.200 o výmere 1510 m2, ktorú obec v minulosti žiadala pod č.j.167/2016 zo dňa
21.04.2016 o dlhodobý nájom pozemkov od Gréckokatolíckej cirkvi- farnosť Jovsa.
Spolufinancovanie je vo výške 5% vlastných prostriedkov.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec p.
Marcel Čižmár sa hlasovania zdržal.

6. str.

 Bod č.6/
Pracovného stretnutia sa zúčastnila zástupkyňa firmy LEKOS Ing. Martina Balasičová,
PhD. Spoločnosť navrhuje riešiť optickú sieť prostredníctvom rekonštrukcie starých
rozhlasových stĺpov. 25. apríla elektronicky zaslali na obecný úrad žiadosť o prenájom stĺpov.
Žiadosť o prenájom stĺpov je v prílohe tejto zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 16/2017
zo dňa 26.04.2017
OZ schvaľuje:
Prenájom všetkých stĺpov obecného rozhlasu, časti stĺpov obecného rozhlasu vrátane
pätiek stĺpov vo vlastníctve obce Jovsa, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
Jovsa za 1 € firme LEKOS.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanci T.Štofa.
Ing. Ladislav Andrejco, Ing. Monika Demková sa hlasovania zdržali.

7. str.
 Bod č.7/
RÔZNE
Správca farnosti, Mgr. Michal Šandor, a člen farskej rady p. Michal Eštok, sa
zúčastnili zasadnutia OZ z dôvodu požiadavky o výpomoc a ústretovosť obce.
Starostka im udelila slovo.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
účasť starostky obce na školení RVC na tému Nakladanie s majetkom obce
účasť na pracovnom stretnutí starostov Regionálneho združenia miest a obcí „
Zemplín“-michalovský región
účasť na pracovnej porade ARRIVY Michalovce,a.s. ohľadom osadenia
elektronickej odchodovej tabule na strednej autobusovej zastávke ( 13.3. )
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 17/2017
zo dňa 26.04.2017
OZ schvaľuje:
Osadenie odchodovej elektronickej tabule na strednej autobusovej zástavke.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

8. str.
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEKOS ohľadom ďalšieho
postupu zavádzania optickej siete v obci
vypracovanie a podanie žiadosti na individuálne potreby obce – jej zámerom je
rekonštrukcia zatekajúcej strechy v časti obecného úradu
pracovné stretnutie s geodetom a Jánom Pavlovičom ml. ohľadom prípravy
geometrického plánu a prepisu vlastníctva – časti pozemku chodníka na strednú
autobusovú zastávku
prijatie pozvania Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre
Košický kraj a Pôdohospodárskej platobnej agentúry na informačný seminár Priame
podpory a rozvoj vidieka v súvislosti s PRV SR 2014 – 2020 ( 24.3. )
poďakovanie učiteľom ZŠ a MŠ z príležitosti Dňa učiteľov ( 28.3. )
účasť na pracovnom stretnutí starostov východného Slovenska s témami
vzdelávacích blokov – Postavenie starostu v právnych vzťahoch samosprávy,
Problematika vedenia obecných kroník, Práca s elektronickými schránkami obcí –
eGovernment pre obce v praxi, Územný plán obce ( 5.-7.4. )
rozbor vody obecných studní – OcÚ, budova TJ ŠM, rómska bytovka
žiadosť Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o výrub v
intraviláne obce, následná obhliadka a kladné rozhodnutie
výrez krovia, náletových drevín a zvoz haluziny
v spolupráci s MŠ a Hvezdárňou v Michalovciach spoznávanie vesmírneho
priestoru prostredníctvom internej kupoly a odbrných prednášok deťom MŠ a
klientom Denného stacionáru
účasť starostky obce na XXI. Okresných dňoch vody
prieskum trhu na stavebné práce k výstavbe chodníka
účasť pracovníčky na školení RVC register adries
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
brigáda Skrášlime spoločne Jovsu ( 29.4. )
účasť obce na organizácii maratónu ( 1.5. )
prijatie pozvania Asociácie vodárenských spoločností na odbornú konferenciu
„Vodovody a kanalizácie“, partnerom ktorej je Združenie miest a obcí ( 4.5. )
Májová kvapka krvi ( 16.5. )
na odporúčanie Okesného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie
zvolanie jednania so správcom miestneho potoka Lesy SR, OZ Sobrance (10.5.)
výstavba chodníka na strednú autobusovú zastávku
zapojenie obce do výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadosti o
poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
zapojenie obce do Výzvy Úradu vlády o poskytnutie dotácie na detské ihrisko
pracovné stretnutie s arch. Ing. Dankaninovou ohľadom návrhu parkoviska
pred cintorínom, verejné obstarávanie
rekonštrukcia budovy TJ ŠM – strechy, okien, dverí, napojenie na kanalizáciu

9. str.
úprava verejných priestranstiev – kúpa materiálu ( obrubníkov, kameňa)
rastlín, lavičiek
Ďalšie informácie:
ohľadom autobusového spojenia Jovsa – Vyšná Rybnica
obecnej akcie Rozlúčka s letom – preloženej na pondelok 28. augusta – návrhy
programu

 Bod č.8
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

