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
18.02.2016 so začiatkom o 17.00 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
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. Žiadosť gréckokatolíckej cirkvi – farnosti Jovsa o finančnú pomoc a spoluprácu
5. Žiadosť futbalového klubu TJ ŠM – Jovsa
6. Žiadosť folklórnej skupiny Jovśan o poskytnutie finančného príspevku
7. Žiadosť p. Moniky Halagovcovej Jovsa č.84
8. Sťažnosť p. Kataríny Šafinovej a Emila Zahorčáka na Pohostinstvo u Rada
9. Posúdenie náležitostí podaných žiadostí k voľbe hlavného kontrolóra obce
10. Postup pri vybavovaní ďalšej žiadosti k projektu „ Výstavba verejného vodovodu
v obci Jovsa“
11. Realizačná fáza projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Jovsa“
12. Rôzne
13. 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. Moniku Demkovú a p. Ing.
Ladislava Andrejcu. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 5/2016
zo dňa 18.02.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 18.02.2016.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4/
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi- farnosť Jovsa o finančnú
výpomoc a spoluprácu pri skrášľovaní chrámu a farskej budovy. K vyjadreniu tejto
podanej žiadosti boli prítomní na OZ členovia farskej rady. Rozpočet na pripravované
aktivity predložia na OZ dodatočne.
Na prípravnú dekanskú schôdzu obec poskytne reklamné predmety reprezentujúce obec
Jovsa.

3. str.
 Bod č.5/
Telovýchovná jednota Štátny majetok Jovsa podala žiadosť o poskytnutie dotácie na
činnosť športového klubu na rok 2016 vo výške 2 800 €. Za ŠM TJ bol prítomný na
OZ predseda Ing. Ján Vančík a tajomník Ing. Ján Tomko. Zástupcovia predniesli
návrh o zmenu názvu klubu TJ ŠM Jovsa. Predniesli požiadavku o kúpu nových štucní
a dresov pre hráčov a potrebu kúpy záchytných sietí za bránkou. OZ prerokovalo
podanú žiadosť o poskytnutie dotácie a prijalo
U z n e s e n i e číslo 6/2016
zo dňa 18.02.2016

OZ schvaľuje:
Finančný príspevok na činnosť športového klubu vo výške 2 500 € a kúpu záchytných
sietí za bránkou. Príspevok sa poskytne polročne. OZ ďalšie požiadavky bude riešiť
v priebehu roka.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.
 Bod č.6/
Zástupcovia občianskeho združenia Folklórnej skupiny Jovśan predseda p. Milan
Trembuľák a podpredseda Milan Soročina podali žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku na rok 2016 na činnosť a reprezentáciu obce. OZ prerokovalo podanú
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a prijalo
U z n e s e n i e číslo 7/2016
zo dňa 18.02.2016
OZ schvaľuje:
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 600 € na rozvoj činnosti. Vyúčtovanie
daného príspevku bude v mesiaci august 2016.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. Jeden poslanec
Ing. Ladislav Andrejco bol proti, ktorý nesúhlasil s výškou príspevku.

5. str.
 Bod č.7/
Na obecný úrad bola doručená žiadosť pani Moniky Halagovcovej o úpravu zvedenia
dažďovej vody z cestnej obecnej komunikácie. Poslanci sa zhodli na tom, že obec
prešetrí danú situáciu a následne prijme stanovisko k náprave.
 Bod č.8/
Na obecný úrad bola doručená sťažnosť pani Kataríny Šafinovej a pána Emila
Zahorčáka na pohostinstvo u Rada v ich susedstve, ohľadne rušenia nočného kľudu.
Poslanci sa zhodli na tom, že obec upozorní prevádzkovateľa pohostinstva aby
dodržoval otváracie hodiny a dbal na to , aby sa nerušil nočný kľud. Na zasadnutí
poslanci prijali stanovisko, že upozorní aj ostatných prevádzkovateľov na dodržovanie
VZN z roku 2007. Obecná komisia vykoná hliadky, aby preverila skutočnosť, či sa
porušuje nočný kľud v prevádzkach obce Jovsa.

 Bod č.9/
Na obec boli doručené obálky - prihlášky k voľbe hlavného kontrolóra obce. Zvolená
komisia v zložení:
Predseda: Mgr. Jaroslava Trembuľáková
Člen: Tomáš Štofa
Člen: Mgr. Gabriela Matušková
Člen: Marcel Čižmár
Člen: Jaroslav Demko
Člen: Milan Trembuľák
Člen: Ing. Monika Demková
Člen: Ing. Ladislav Andrejco
posúdila či podané prihlášky spĺňajú všetky náležitosti a predseda komisie vypracoval
zápisnicu z otvárania obálok o tom, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky
a budú zaradený do výberového konania. Členovia komisie sa zhodli, že kandidátov,
ktorí splnili všetky náležitosti budú písomne prizvaný na výberové konanie, ktoré sa
uskutoční dňa: 29.02.2016 o 18,00 hod na Obecnom úrade v Jovse.

 Bod č.10
Z dôvodu vybavovania ďalšej žiadosti k projektu „ Výstavba verejného vodovodu v
obci Jovsa“ je potrebný nasledovný postup. Obec prostredníctvom obecného rozhlasu
a formou letákov vyzve občanov obce, že je potrebné podpísanie zmluvy o zriadení
vodovodnej prípojky, Zmluvy o budúcej zmluve o dielo a Zmluvu o budúcej zmluve
o dodávke pitnej vody. Táto zmluva bude uzavretá medzi Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. a vlastníkmi nehnuteľností. Záujem o napojenie na
verejný vodovod v obci musí byť zo strany občanov minimálne 80% zazmluvnených
domácnosti.

6. str.
 Bod č.11
V priebehu mesiacov marec a apríl 2016 sa bude realizovať projekt „ Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jovsa“ ku ktorému je nutnosť vypracovať
realizačný projekt pre realizátora VSD. Tento projekt bude zároveň obsahovať
statický posudok na výložníky, rozvádzače a prevádzkový poriadok osvetlenia.
Taktiež informovala, že spracovanie a realizáciu verejného obstarávania cez
Elektonické trhovisko, realizovala firma I&Z Tender, s.r.o. ktorej sa poskytne
finančná odmena. Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 8/2016
zo dňa 18.02.2016
OZ schvaľuje:
Vypracovanie a financovanie realizačného projektu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou
projektu,, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jovsa“ a odmenu za
verejné obstarávanie.
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného
Zastupiteľstva, jeden poslanec p. Milan Trembuľák sa hlasovania zdržal.

7. str.
 Bod č.12
Udalosti a aktivity Obecného úradu.
 Január
Zasadnutie OVK k voľbám do NR SR
Pracovné stretnutie starostov s vedením UPSVaR Michalovce
Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí SŠÚ vo Vinnom.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 9/2016
zo dňa 18.02.2016
OZ schvaľuje:
Financovanie príspevku za činnosť SŠÚ vo Vinnom takto: za činnosť pre MŠ Jovsa
zafinancuje obec a za ZŠ Jovsa zafinancuje škola zo svojho rozpočtu.
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.
Akcia Obecného úradu na ľade
Pracovné stretnutie so zástupcami Perfect Consulting – vyúčtovanie, údaje do ITMS,
príprava projektovej dokumentácie k zníženiu energetickej náročnosti ŠJ
Pracovné stretnutie s vedúcim strediska Správy ciest KSK s Michalom Kráľom
a vzájomnej spolupráci.
 Február
Pracovné stretnutie s farskou radou
Pracovné stretnutie starostov so splnomocnencom vlády pre rómsku problematiku
Školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov OVK voľby do NR SR
Operatívne rokovanie k pripravovaným zámerom rekonštrukcie ciest II./582 a II./555
v rámci IROP so zodpovedným projektantom v priestoroch dopravcu ARRIVA
Michalovce.
Príprava a realizácia obecného plesu, riešenie sponzoringu
Pracovné stretnutie starostov a poslancov mikroregiónu s predsedom ZMOS
a podpredsedom KSK
Starostka informovala o konaní volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 05.03.2016 od
7,00 hod do 22,00. OVK v Jovse má 18 členov jej predsedom je Gabriela Matušková
a podpredsedom Alexander Klanica.

8. str.
 Príprava a príspevok na stolnotenisový turnaj obce

U z n e s e n i e číslo 10/2016
zo dňa 18.02.2016
OZ schvaľuje:
Finančný príspevok vo výške 100 €.
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

 Bod č.13
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Monika Demkovú
Ing. Ladislav Andrejco

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

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

