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
29.11.2017 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO- neprítomný
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
Obecný kontrolór: Mgr. Anna Kosánová – prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 01-09/2017
5. Rozpočtové opatrenie č.7/2017
6. Rozpočtové opatrenie ZŠ
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
8. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
9. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ
10. Závery z kontroly okresnej prokuratúry
11. Rokovací poriadok OZ
12. Zásady odmeňovania poslancov OZ
13. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce
14. 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 - piati poslanci boli prítomní.

2. str.

 Bod č.2
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za členov návrhovej komisie Mgr. Jaroslavu Trembuľákovú
a Jaroslava Demku a Tomáša Štofu.
Za overovateľov zápisnice Ing. Moniku Demkovú a Milana Trembuľáka.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 46/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 29.11.2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
Poslancom OZ bolo v časovom predstihu ekonómkou obce predložené plnenie
rozpočtu obce za III.Q t. j. k 30.09.2017. Tvorí prílohu zápisnice.
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30.09.2017.
Na OZ sa dostavila Mgr. Jaroslava Trembuľáková o 17,22 hod.
 Bod č.5/
Ekonómka obce poslancom OZ predložila rozpočtové opatrenie č.7/2017 z dôvodu úpravy
rozpočtu. Tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 47/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.7/2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.
OZ uznesením č.32/2017 schválilo použitie prostriedkov z peňažného fondu obce vo výške
2579 € na rozšírenie osvetlenia a rozhlasu na miestnom cintoríne. Fakturované náklady boli
v celkovej výške (1 609,20 € osvetlenie a 1356 € ozvučenie) 2 965,20 €. Z uvedeného dôvodu
je potrebné schváliť dočerpanie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške
386,20 € na danú investíciu.
V plánovaných investičných výdavkoch obce bolo rozšírenie verejného osvetlenia. Táto
investícia predstavuje celkové náklady vo výške 4 306,80 €.
OZ uznesením č.23/2017 a 29/2017 schválilo použitie prostriedkov z peňažného fondu obce
spolu vo výške 15 598 € na rekonštrukciu budovy TJ (sociálnych zariadení ) a kanalizačnej
a vodovodnej prípojky k budove. Náklady na predmetnú rekonštrukciu boli vyššie o 291,97 €.
Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť dočerpanie finančných prostriedkov z peňažných
fondov obce vo výške 291,97 €.
V plánovaných investičných výdavkov obce bolo aj vybudovanie parkoviska pred miestnym
cintorínom. Pani Ing. Dankaninová vypracovala projekt na parkovisko pred miestnym
cintorínom z dôvodu zistenia nákladov na túto investičnú výstavbu. Vypracovanie
projektovej dokumentácie predstavuje náklady vo výške 840,00 €.
V rozpočte na rok 2017 boli plánované výdavky na vypracovanie Monografie obce Jovsa.
Táto dokumentácia predstavuje náklady v roku 2017 vo výške 3 300 €.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 48/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
 Navýšenie čerpania prostriedkov peňažných fondov obce vo výške 386,20 € –
rozšírenie osvetlenia a ozvučenia na miestnom cintoríne.
 Použitie prostriedkov z peňažného fondu obce vo výške 4 306,80 € na rozšírenie
verejného osvetlenia v obci.
 Navýšenie čerpania prostriedkov peňažných fondov obce vo výške 291,97 € rekonštrukcia budovy TJ a kanalizačnej prípojky k budove.
 Použitie prostriedkov z peňažného fondu obce vo výške 840,00 € na projektovú
dokumentáciu parkoviska pred miestnym cintorínom.
 Použitie prostriedkov z peňažného fondu obce vo výške 3 300,00 € na vypracovanie
Monografie obce Jovsa.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

5. str.
 Bod č.6
Poslancom OZ bolo ekonómkou ZŠ predložené rozpočtové opatrenie. RO je v prílohe
tejto zápisnice. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 49/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

6. str.
 Bod č.7
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 50/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

7. str.

 Bod č.8
Poslancom v časovom predstihu bolo doručené stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu obce 2019-2020.
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.
 Bod č.9
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh rozpočtu obce a Základnej školy v Jovse na roky
2018-2020, ktorý bol vypracovaný a predložený obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 51/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Návrh rozpočtu obce na roky 2018.
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Marcel
Čižmár a Mgr. Jaroslava Trembuľáková sa hlasovania zdržali.
OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu na roky 2019-2020.

8. str.
 Bod č.10
Okresná prokuratúra Michalovce vykonala na Obecnom úrade previerku zameranú na zistenie
stavu zákonnosti pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Zamerala
sa na vybavovanie ohlasovania drobných stavieb v rokoch 2015 a 2016, legislatívny postup
prijímania VZN v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 spolu so zápisnicami zo zasadnutia OZ,
na ktorom boli prijaté, rokovací poriadok obce, uznesenie o určení rozsahu funkcie starostu,
poverenie zástupcu starostu obce, zásady odmeňovania poslancov a VZN o miestnom
referende. Povinnosťou obce a obecného zastupiteľstva je prejednať upozornenia prokuratúry
a následne ju písomne informovať o prijatých opatreniach, k čomu obec dostala stanovenú
lehotu. Smerom k OZ sa upozornenie prokuratúry týka rokovacieho poriadku schváleného na
zasadnutí obecného zastupiteľstva 26.1.2007 uznesením č. 2/ 2007, v ktorom nie sú
premietnuté zmeny zákona o obecnom zriadení vykonané zákonom č. 102/2010 Z. z., čo je
potrebné dať do súladu s aktuálnou právnou úpravou.
Protest prokuratúry sa týkal Zásad odmeňovania poslancov. Tie sa počas posledných troch
rokov menili dvakrát. S prvým návrhom prišla starostka obce na zasadnutí dňa 9.1.2015 a jej
návrh bol uznesením č. 02/2015 jednomyseľne schválený. V januári 2016 bol poslancom OZ
predložený poslancom Marcelom Čižmárom nový návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ a
zároveň aj zásady vypracované lektorkou školenia ZMOS Mgr. Katarínou Tamášovou. Po
preštudovaní daných materiálov poslanci OZ schválili uznesením číslo 3/2016 zo dňa
18.01.2016 nové zásady odmeňovania poslancov OZ vypracované poslancom Marcelom
Čižmárom. Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi
poslanci obecného zastupiteľstva. Prokuratúra navrhuje napadnuté uznesenie OZ č. 3/2016 zo
dňa 18.01.2016 ako nezákonné zrušiť, pričom úprava zásad odmeňovania vyžaduje zreálnenie
jej ustanovení s preukázateľnou činnosťou poslanca miestneho zastupiteľstva. Prokuratúra
cituje z dôvodovej správy k zákonu 102/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o obecnom
zriadení „ Pri poskytovaní odmien sa bude prihliadať na to, aké úlohy poslanec plní a koľko
času venuje výkonu funkcie. Cieľom je diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť,
ktorú vykonali pre obec.“
OZ berie na vedomie upozornenie a protest Okresnej prokuratúry Michalovce.

9. str.
 Bod č.11
Poslancom OZ bol v časovom predstihu predložený návrh rokovacieho poriadku OZ.
Poslanci sa s daným rokovacím poriadkom oboznámili a rokovací
poriadok
pripomienkovali.
Návrhy poslanca Marcela Čižmára
v Článku 4 bod 4 Zvolanie zasadnutia OZ a doručenie materiálov uskutoční obecný
úrad pozvánkou elektronicky. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré znemožnia
zasielanie pozvánky a materiálov elektronickou poštou (napr. nefunkčnosť
elektronickej pošty), bude pozvánka a materiály zaslané dotknutým poslancom
v písomnej forme, a to najneskôr 5 dni pred uskutočnením zasadnutia.
V Článku 5 bod 7 Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, sa
zverejní vyvesením na úradnej tabuli v obci, a to v lehote najmenej 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva, na ktorom má byť prerokovaný návrh nariadenia
a zároveň sa posiela elektronicky poslancom OZ.
V Článku 7 bod 13 Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať k prerokovávanej
veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy spravidla iba raz. Navrhol bod 13
zrušiť.
V Článku 7 bod 14 Ak k prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu
návrhu má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 5 minút.
Následne poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 51/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Rokovací poriadok OZ so zmenami.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

10. str.
 Bod č.12
Poslancom OZ bol v časovom predstihu predložený návrh zásad odmeňovania poslancov
OZ. Poslanci sa s daným návrhom zásad oboznámili a pripomienkovali.
V Článku 4 bod 4 Poslankyňa Mgr. Jaroslava Trembuľáková predniesla návrh odmeny
poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí odmenu
percentom z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Poslanec Marcel Čižmár predniesol návrh. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa
zúčastnil na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí odmena 4 % z priemernej
mzdy v národnom hospodárstve.
V Článku 4 bod 6 Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na inom
pracovnom rokovaní poslancov, ktoré je zvolané starostom obce patrí odmena 1 %
z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
V Článku 5 bod 1 Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva
patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 2 % z priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za účasť na jednom zasadnutí komisie za podmienok:
- komisia sa stretne min. 1 x štvrťročne a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna úloha
uložená OZ alebo starostom obce alebo vykonanie v teréne, prerokovanie priestupkov,
žiadostí, príprava a organizácia akcie, vypracovanie, posúdenie alebo schválenie
odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho návrhu na predloženie do OZ.
Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 52/2017
zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov OZ so zmenami.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

11. str.
 Bod č.13
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
-

Úprava verejného priestranstva pri strednej autobusovej zastávke výsadbou okrasných
rastlín.
Školenie pracovníčky OcÚ ohľadom Zákona o miestnych daniach a poplatkoch,
novela zákona o odpadoch.
Zvolanie Štátneho stavebného dohľadu na základe písomného podnetu občana spojené
s miestnou obhliadkou.
Školenie ekonómky obce ohľadom výkazníctva sociálnej poisťovne.
Účasť pracovníčky OcÚ na pracovnom stretnutí matrikárov SR ohľadom novelizácie
vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2018 a novelizácie zákona č.
145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Slávnostné posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Odovzdanie projektovej dokumentácie, fotodokumentácie a ďalších podkladov
k podaniu žiadosti o NFP ohľadom stavby „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ (
23.10. )
Účasť pracovníčky OcÚ na školení predsedov, podpredsedov a zapisovateľov
okrskovej volebnej komisie.
Príprava cintorínov na sviatok Všetkých svätých, osadenie umývadla, reproduktorov.
Montáž svietidiel na novoosadené stĺpy VO.
Výmena okien a dverí v budove TJ ŠM na miestom futbalovom ihrisku a v kuchyni
školskej jedálne.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 4. november 2017.
Kontrola vedenia matrík podľa zbierky listín JUDr. Annou Dankovou za rok 2016.
Účasť starostky obce na školení odbornej prípravy predsedov krízových štábov obcí
a miest okresu Michalovce.
Reklamácia a následná oprava svietidiel verejného osvetlenia spol. Movyrob.
Začiatok stavby vodovodu Radu J spoločnosťou VVS,a.s.
Účasť pracovníčky OcÚ na školení SLOVES.
11. str.
Vypracovanie monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Jovsa.
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii od ZŠ k ceste II. triedy Vojenskými lesmi
a majetkami.
Osadenie betónového žľabu na miestnej komunikácii.
Príprava dokumentácie k auditu a príprava účtovnej závierky k 30.9.2017.
Príprava rozpočtu na rok 2018 – 2020.
Pracovné stretnutie s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov v Kamenici nad
Cirochou.
Žiadosť o sponzorstvo.

12. str.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
-

Stretnutie detí s Mikulášom ( 7.12.), pozvanie poslancov OZ.
Vypracovanie rokovacieho poriadku obce a zásad odmeňovania poslancov.
Príprava obecných novín.
Účasť kronikárky obce na vzdelávacom seminári Vedenie obecných a školských
kroník.
Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017.
Účasť ekonómky obce na vzdelávacom seminári Účtovná závierka v obciach
k 31.12.2017.
Spracovanie ročnej účtovnej závierky k 31.12.2017.
Oprava odkvapových žľabov a zvodov na budove TJ ŠM.
Oprava vstupnej chodby obecného úradu.
Účasť na slávnostnom stretnutí zastupiteľstiev susedných obcí.

- List od spoločnosti VVS,a.s. a ich súhlas so spolufinancovaním projektu „Vybudovanie
vodovodu v obci Jovsa“.
- Odovzdanie sťažnosti občana Komisii na ochranu verejného záujmu
 Bod č.14
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Monika Demková
Milan Trembuľák

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

29.11.2017

