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
15.03.2017 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 - 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. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
6. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
8. Informácie ohľadom MAS Zemplín pod Vihorlatom, k programu ENI CBC HU-SKRO-UA a k výstavbe verejného vodovodu
9. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce
10. 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. Tomáša Štofu a Ing. Ladislava
Andrejcu. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 10/2017
zo dňa 15.03.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 15.03.2017.
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/
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od FS Jovśan o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce vo výške 2400 €. Finančné prostriedky plánujú použiť na reprezentáciu obce
Jovsa. Taktiež bola doručená žiadosť od Gréckokatolíckej cirkvi – farnosť Jovsa
o finančnú výpomoc a spoluprácu pri skrášľovaní chrámu, farskej budovy a okolia.
Predmetné žiadosti sú v prílohe tejto zápisnice.
Po rozprave a viacerých návrhoch ohľadom výšky dotácie pre FS Jovśan poslanci
hlasovali za návrh o poskytnutí dotácie vo výške 1000 €
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 11/2017
zo dňa 15.03.2017
OZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie pre FS Jovśan vo výške 1000 €
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec p. Tomáš
Štofa bol proti a poslanec Ing. Ladislav Andrejco sa hlasovania zdržal.
K žiadosti od Gréckokatolíckej cirkvi- farnosť Jovsa o poskytnutie dotácie sa vyjadrila hlavná
kontrolórka obce. Upozornila na skutočnosť, že obec Jovsa nesmie v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
investovať finančné prostriedky z rozpočtu obce do cudzieho majetku.

 Bod č.5/
Poslancom v časovom predstihu bolo doručené stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce na rok 2017a viacročného rozpočtu obce 2018-2019.
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019.

4. str.

 Bod č.6/
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh rozpočtu obce a Základnej školy v Jovse na
roky 2017-2019, ktorý bol vypracovaný a predložený obecnému zastupiteľstvu
v zmysle zákona.
Následne poslanci prijali
U z n e s e n i e číslo 11/2017
zo dňa 15.03.2017
OZ schvaľuje:
Návrh rozpočtu obce na roky 2017- 2019.
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2017
HLASOVANIE:

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci
obecného zastupiteľstva. Ing. Ladislav Andrejco sa hlasovania zdržal.

5. str.
 Bod č.7/
Hlavná kontrolórka obce vypracovala správu o kontrólnej činnosti za rok 2016, ktorá
bola poslancom doručená v časovom predstihu.
Poslanci OZ berú na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrólnej činnosti za rok 2016.
 Bod č.8/
-Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcom s kvalitnými stratégiami z prvého kola
výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer
200 miliónov eur.
Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola
výzvy, ktorú vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého
kola. Šancu na úspech tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole,
veríme, že aj naša MAS Zemplín pod Vihorlatom. Novým nastavením procesu výberu sa
pokryje väčšie územia - benefitovať by mali prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s
odhadovaným počtom 3,1 milióna obyvateľov a 2400 obcí. Pôvodne to malo byť 20 tisíc
km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí.
Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať
finančné prostriedky. Žiadatelia o udelenie štatútu MAS dostanú možnosť zredukovať vlastné
pôvodne navrhnuté opatrenia tak, aby zodpovedali reálnemu rozpočtu. Výzva pre druhé kolo
bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS je plánované na tretí
štvrťrok 2017.
-Program ENI CBC HU-SK-RO-UA je Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko - Rumunsko - Ukrajina . Jeho cieľom je s podporou Európskej únie stimulovať
aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi
regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici.
Snahou je zlepšiť spoločný rozvoj programového územia a povzbudiť vytváranie
cezhraničných partnerstiev.
- Stavba Jovsa – Vodovod je v pláne investícii VVS, a.s. na realizáciu v treťom kvartáli
tohto roku, a to RAD A ( cca 23 m ) a RAD B ( 500 m ) – napojenie cca 6 domov. Čo sa týka
vyhodnotenia žiadosti na environmentálnom fonde, ktorú sme podali v októbri 2016,
momentálne prebieha hodnotiace kolo, predpokladaný termín jeho ukončenia je koniec marca
až apríl.

6. str.
 Bod č.9/
V rôznom starostka obce oboznámila poslancov OZ so zrealizovanými a plánovanými
aktivitami na nasledujúce obdobie.
ZREALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Zrealizované aktivity:
- pracovné stretnutie s podpredsedom KSK, Ing. Emilom Ďurovčíkom v KE
- podanie žiadosti o NFP na zmeny a doplnky územného plánu obce na Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
- realizácia obecného plesu
- príprava rozpočtu na rok 2017
- prijatie pozvania na 11. školský ples základnej školy a farský karneval
- účasť pracovníčky OcÚ na školení ohľadom výrubu daní v IS DCOM v KE
- pracovné stretnutie so zástupcami spol. Slovenské centrum obstarávania
- výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Jovsa v súlade so zákonom č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v škole a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme a usmernením SŠÚ Vinné
- pracovné stretnutie so zástupcami VVS,a.s. Košice a závod Michalovce ohľadom výstavby
vodovodu
- komunikácia s VDS,a.s. a pracovné stretnutie s projektantom ohľadom rozšírenia siete VO,
týka sa osadenia siedmych stĺpov VO a montáže12 ks svietidiel, plánovaná výmena stĺpov
VO VDS,a.s. Košice, sa presúva na rok 2018
- žiadosť na OÚ Odbor starostlivosti o životné prostredie ohľadom výrubu drevín na cintoríne
- žiadosť na riaditeľa SVP Michalovce ohľadom úpravy koryta, brehov po výrobe,
upozornenie na naklonené stromy pri ceste smerom na Hnojné
- stavebné konanie spol. BRISOTs.r.o.
- individuálna účtovná závierka za rok 2016, k nej vypracované poznámky
- formulár vzájomných vzťahov a výkaz daní z nehnuteľností za rok 2016
- žiadosť o poskytnutie dotácie z ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej
núdzi
- účasť ekonómky obce na školení ohľadom povinností mzdovej účtovníčky
- spolupráca pri rozdeľovaní potravinových a hyg. balíkov občanom v hmotnej núdzi
- vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity OÚ Michalovce na podnet SVP Michalovce na
Jovsianskom potoku
- protipovodňové opatrenia - prehĺbenie priekopy smerom na Hnojné a osadenie rúry pri
s.č.275
- pracovné stretnutie s vedúcou odboru SO pre IROP, s JUDr. Danielou Szélesovou na VUC
KE ohľadom výzvy ENI HU-SK-RO-UA
- realizácia III. ročníka stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce, poďakovanie
všetkým účastníkom a vedúcemu turnaja Bc. Petrovi Andrejcovi
- otvorenie Denného stacionára PRÍSTAV – poskytnutie sociálnej služby pre našich seniorov

Plánované aktivity:
- účasť na pracovnom stretnutí starostov Regionálneho združenia miest a obcí „Zemplín“
michalovský región
- pracovná porada na ARRIVA Michalovce,a.s. ohľadom osadenia elektronickej odchodovej
tabule na autobusovej zastávke Jovsa, Stredná
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEKOS
- vypracovanie žiadosti na individuálne potreby obce
- pracovné stretnutie s geodetom a Jánom Pavlovičom ml. ohľadom prípravy geometrického
plánu a prípravy darovacej zmluvy, prepis vlastníctva na katastri
- poďakovanie učiteľom ZŠ a MŠ z príležitosti Dňa učiteľov
- účasť na XXI. Okresných dňoch vody v Michalovciach
- aktualizácia povodňového plánu a plánu ukrytia
- brigáda Skrášlime spoločne Jovsu
- výstavba chodníka na strednú autobusovú zastávku
- úprava verejných priestranstiev
- májová kvapka krvi ( predbežný záujem o darcovstvo )
Poslanci OZ sa zhodli na termíne podujatia rozlúčka s letom v sobotu 26.augusta 2017.
Starostka obce navrhla do nasledujúceho zastupiteľstva predložiť návrhy ohľadne termínu
a programu 600. výročia obce.

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Tomáš Štofa
Ing. Ladislav Andrejco

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

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

