
                                                 O B E C   J O V S A 

OBECNÝ ÚRAD,  072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 

17.06.2015 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 

Obecný kontrolór: Dana KOVÁČOVÁ – prítomná 

Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková - 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. Prezentácia ponúkaných služieb 

5. Kúpa pozemkov vo vlastníctve VLM 

6. Schválenie vypracovania auditu za rok 2014 

7. Stanovisko HKO ( hlavnej kontrolórky obce ) k návrhu záverečného účtu za rok 

2014 

8. Záverečný účet obce za rok 2014  

9. Výročná správa obce za rok 2014 

10. Správa kontrolórky z inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2014 

11. Úprava rozpočtu za I. kvartál 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

12. Správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola hospodárnosti 

a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.03.2015 

13. Prejednanie žiadostí občanov 

14. Rôzne ( doterajšie a pripravované aktivity OÚ ) 

15. Diskusia 

16. 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.  
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 Bod č.2/  

Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr. 

Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice  p. Marcela Čižmára a p. Ing. Moniku 

Demkovú. Poslanci následne prijali  

 

U z n e s e n i e číslo 19/2015 

                                                       zo dňa 17.06.2015 

 

OZ schvaľuje: 

Program  rokovania OZ dňa: 17.06.2015. 
HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

 Bod č.3/ 

 Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia, nebolo splnené uznesenie č.12/2015, 

a to podpis zmluvy s firmou Lekos o poskytovaní verejných elektronických 

komunikačných služieb a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej optickej 

dátovej komunikačnej siete na území obce Jovsa z dôvodu neodstránenia 

pripomienok k danej zmluve. 

 

 Bod č.4/ 

Na OZ boli prizvaní títo zástupcovia firiem, ktorí prezentovali ponúkané služby:  

 Firmu Perfect Consulting Košice zastupovala Gabriela Hajduková, ktorá 

informovala o možnosti vypracovania projektov a čerpania prostriedkov 

z EUROFONDOV. Jednalo sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia 

a vypracovanie auditu VO. 

 Dipl. Ing. Ján Ondarišin informoval poslancov OZ o postupe pri riešení Žiadosti 

na Verejný vodovod.  Bola doplnená projektová dokumentácia. Následne 

sa uskutoční verejné obstarávanie  a výberové konanie na realizovateľa tejto 

stavby. Výzva na podanie žiadosti má byť zverejnená koncom augusta 2015. 

Financie sa budú žiadať kumuláciou z Ministerstva ŽP, Programu rozvoja vidieka 

a environmentálneho fondu. Taktiež informoval o sanácii miest s nezákonne 

umiestneným odpadom v obci Jovsa. 

 Ing. Michal Lašanda  výkonný riaditeľ firmy LEKOS bol prizvaný na vyjasnenie 

niektorých námietok ohľadne pripravenej zmluvy o poskytovaní verejných 

elektronických komunikačných služieb a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej 

optickej dátovej komunikačnej siete na území obce Jovsa. 

 Stanislav Teleky konateľ firmy DALNet s.r.o. informoval OZ o iných možnostiach 

zavedenia optickej siete v obci.  

 Mgr. Viktor Šalata riaditeľ neziskovej firmy KROMKA,  ponúkal možnosť 

zriadenia denného stacionáru v našej obci. Má slúžiť pre osoby odkázané na  
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sociálnu službu na určitý čas počas dňa. Je určený pre seniorov, ktorých zdravotný 

stav umožňuje dopravu a pobyt v zariadení.  

Ponúka tieto služby: 

- starostlivosť osobám, ktoré sú odkázané  na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálnu rehabilitáciu, 

- stravovanie 

- vyplnenie voľného času. 

Odkázanosť na túto službu preukazuje klient potvrdením lekára. Úhrada za jeden deň 

pobytu v Dennom stacionári, zahŕňa cenu za odobratý obed v sume 1,00 €/ na deň 

a osobu. 

 

 Bod č.5/ 

Obecnému zastupiteľstvu Vojenské lesy a majetky SR š. p.   predložili znalecký posudok 

č.36/2015 vypracovaný Ing. Jozefom Galandom vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 

pozemkov – parcely č. C KN 201, 204/2, 213, 301/2,310/3,316/3, 1077, 1186, 1187, 1788 

v Jovse za účelom prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo 

následne prijalo 

U z n e s e n i e číslo 20/2015 

                                                       zo dňa 17.06.2015 

OZ schvaľuje: 

 Kúpu pozemkov podľa znaleckého posudku č.36/2015 v celkovej hodnote  6 800 €. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Bod č.6 

Vypracovanie auditu za rok 2014 schváľuje OZ prijatím  

 

U z n e s e n i a číslo 21/2015 

                                                     zo dňa 17.06.2015 

OZ schvaľuje: 

 Vypracovanie auditu obce Jovsa za rok 2014 Ing. Jánom Miľovčíkom. 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

 

 Bod č.7 až č.12 

Poslancom obecného  zastupiteľstva boli v časovom predstihu predložené pracovné materiály, 

ktoré následne na OZ prejednali sú to: 

 stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  Záverečného účtu za rok 2014, 

 záverečný účet obce za rok 2014, 

 výročná správa obce za rok 2014, 
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 správa kontrolórky z inventarizácie majetku obce k 31.12.2014, 

 úprava rozpočtu za I.Q 2015- rozpočtové opatrenie č.1/2015, 

 správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola hospodárnosti 

a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.03.2015, 

 plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie júl-december 2015. 

 

 

Následne poslanci OZ prijali: 

 

U z n e s e n i e číslo 22/2015 

                                                     zo dňa 17.06.2015 

OZ schvaľuje: 

 záverečný účet obce za rok 2014, 

 výročná správa obce za rok 2014, 

 správa kontorlórky z inventarizácie majetku obce k 31.12.2014, 

 úpravu rozpočtu obce Jovsa rozpočtovým opatrením č.1/2015, 

 plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie júl-december 2015. 

 

OZ berie na vedomie: 

 stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  Záverečného účtu za rok 2014, 

 správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola hospodárnosti 

a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 31.03.2015. 

 

Pracovné materiály k týmto prerokovaným bodom tvoria prílohu tejto zápisnice. 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

 

 Bod č.13 

Na OZ boli  doručené tieto žiadosti: 

 žiadosť od Gréckokatolíckej cirkvi- farnosť Jovsa o finančnú výpomoc pri oprave 

fasády chrámu, 

 žiadosť od Pekáreň Ilas s.r.o. o vydanie súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti 

k prevádzke potravín na s.č.26 a o odsúhlasenie času predaja, 

 Firma PEMAGRO s. r. o. podala žiadosť o zmenu rozhodnutia č.OU-MI-OSZP-

2013/00248-7 zo dňa 23.12.2013 a rozhodnutia č. ŽP 30-31/2014 zo dňa 12.03.2014, 

 žiadosť p. Mareka Ochraňa o odpredaj par.č.826/1 vedenej na LV č.581 ako záhrada 

vo výmere 439m2. 

Poslanci na OZ prejednali jednotlivé žiadosti a následne prijali: 

U z n e s e n i e číslo 23/2015 

                                                     zo dňa 17.06.2015 

 Na opravu fasády chrámu pre farnosť Jovsa Obecný úrad poskytne finančnú výpomoc 

vo výške 500 €. 
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 HLASOVANIE: 

Za: Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa, Ing. Ladislav Andrejco, Milan Trembuľák, 

Mgr. Jaroslava Trembuľáková, Jaroslav Demko 

Zdržal sa: Marcel Čižmár 

 OZ súhlasí so začatím podnikateľskej činnosti pre Pekáreň Ilas s.r.o. na s.č.26 

a súhlasné stanovisko vydá po doložení povolenia z regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. 

 OZ súhlasí s časom predaja na tejto prevádzke a to nasledovne: 

Pondelok – Sobota   06.00 -19.00  hod 

Nedeľa                     08.00 – 19.00 hod  

 V zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa stanovuje 

obdobie vegetačného pokoja firme PEMAGRO s.r.o.  OZ nevyhovuje a stanovený 

termín uskutočnenia výrubu do 31.08.2015 nepredlžuje z dôvodu vegetačného pokoja. 

 OZ nesúhlasí s odpredajom predmetnej parcely pre p. Mareka Ochraňa nakoľko OZ 

má prijaté vlastné uznesenie, v zmysle ktorého sa predaj nehnuteľného majetku 

patriaci obci nepovoľuje. 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za tieto body uznesenia hlasovali všetci siedmi poslanci 

obecného zastupiteľstva.  

 

 Bod č.14 
Starostka obce informovala poslancov o aktivitách realizovaných od posledného 

zastupiteľstva v bodoch nasledovne: 

    Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

obdobie 2014 – 2020, Programu rozvoja bývania a Stratégie SR pre integráciu Rómov 

   Pracovné stretnutie v sále OÚ Jovsa organizované Štátnou ochranou prírody 

SR – S CHKO Vihorlat v rámci projektu „ Rozvoj ochrany prírody a chránených 

území v slovenských Karpatoch“ 

 Účasť starostky obce na 26. sneme ZMOS v bratislavskej Inchebe  

 Otvorenie a realizácia X. ročníka športovej olympiády žiakov II. stupňa ZŠ 

 Kontrola regionálneho úradu verejného zdravotníctva a následné maľovanie 

interiéru 

 Odstránenie poruchy na verejnom osvetlení výmenou spínacích hodín v rozvodnej 

skrini oproti kaplnke 

 Začiatočné práce k výstavbe dreveného altánku projektu Aby Vihorlat ostal 

Vihorlatom 

 Pracovné stretnutie s vedením základnej a materskej školy 

 Začatie spojeného územného a stavebného konania k vydaniu stavebného 

povolenia na stavbu rodinného domu J. Bachledu na pozemku parc.č. 958 ( vedľa 

p. Gejgušovej ) 

 Odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení spôsobenej vplyvom silného vetra 

a zastaralého  stavu rozvodnej skrine.  
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V ďalšom starostka vyzdvihla spoluprácu  poslancov Ing. Ladislava Andrejcu, Milana 

Trembuľáka, člena komisie p. Kamila Gazuliča a dobrovoľníkov z radu mládeže na úspešnej 

spoluorganizácii XXXI. Podvihorlatského maratónu.. 

Starostka obce predložila poslancom OZ k nahliadnutiu pripravené obecné noviny. 

Informovala, že náklady na ich tlač predstavujú sumu 130 €. Z týchto nákladov hradí 50 € 

sponzorsky p. Adrián Buraľ – majiteľ tlačiarne. 

 

 

Plánované aktivity: 

 Tlač Jovsanských novín 

 Stretnutie rodín organizované v spolupráci so ZŠ a MŠ, a to 28. júna ako deň oslavy 

rodiny, zábavných súťaží pre deti aj dospelých, detského maľovania na tvár,  

poradenstva a líčenia značkovou kozmetikou, dobrej hudby, s chutným guľášom a 

občerstvením  

 Dať svojpomocne do poriadku príklop pri škole 

 Zúčtovanie futbalu za I. polrok 

 

 Bod č.15 
Poslanec Marcel Čižmár začal diskusiu apelovaním na starostku, aby efektívnejšie 

informovala poslancov o aktivitách obecného úradu nakoľko podotkol, že nemali 

informácie o realizácii maľovania, rekonštrukii priestorov obecného úradu 

a svojpomocných prácach.  Mgr. Jaroslava Trembuľáková túto pripomienku 

zdôraznila a zároveň, v tejto súvislosti, pripomienkovala prvomájovú  akciu poslanca 

Milana Trembuľáka. Starostka informovala, že poslanci boli oboznámení s kontrolou 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá v  správe nariadila maľovanie 

interiéru.  Podotkla, že z dôvodu vzniknutých prasklín, odstránenia nefunkčných 

vykurovacích elektrických telies a odstránenia nefunkčného el. zariadenia, bolo nutné 

zrealizovať zároveň aj opravu stien.  V ďalšom viedli poslanci diskusiu o realizácií 

narodeninových osláv na ihrisku s využitím budovy TJ. 

 Bod č.16 
 

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené. 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková                  ......................................... 

Overovatelia:   Marcel Čižmár                          .......................................... 

              Ing. Monika Demková                       .......................................... 

 
 
 
 
                                                             
                                                                          Starostka obce 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZASADNUTIE  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

J O V S A  
 
 
 
       
           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
17.06.2015 


