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
14.06.2017 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
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 overovateľov zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Riešenie autobusového spojenia Jovsa- Vyšné Remety
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2016
6. Záverečný účet obce za rok 2016
7. Výročná správa obce za rok 2016
8. Výročná správa konsolidovaného celku obce za rok 2016
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
10. Plnenie rozpočtu obce za I. kvartál 2017
11. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2017
12. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
13. Plnenie rozpočtu ZŠ za I. kvartál 2017
14. Úprava rozpočtu ZŠ
15. Žiadosti a sťažnosti občanov
16. Rôzne- zrealizované a plánované aktivity obce
17. 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 - šiesti poslanci boli prítomní.

2. str.

 Bod č.2
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice p. Tomáša Štofu a p. Mgr. Jaroslavu
Trembuľákovú.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 18/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 14.06.2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
Z dôvodu zápisu žiakov zo ZŠ Vyšná Rybnica do miestnej školy bola požiadavka zo
strany rodičov týchto žiakov a vedenia ZŠ Jovsa na zabezpečenie autobusového spojenia
Jovsa – Vyšné Remety. K veci sa vyjadrila riaditeľka Základnej školy Jovsa a starostka
obce, ktorí sa zúčastnili jednania s vedúcim odboru dopravy na Arriva a.s.
v Michalovciach. Po rokovaniach došlo k záveru zaviesť spoj na skúšobnú prevádzku na
mesiac september. Po ukončení tejto doby sa vyčísli rozdiel medzi nákladom a tržbou.
Ten sa prehodnotí po skúšobnej dobe. Predpokladané náklady na daný spoj sú odhadované
vo výške 650 €/mesiac.
Obecné zastupiteľstvo túto požiadavku prehodnotilo a prijalo
U z n e s e n i e číslo 19/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Dofinancovanie autobusového spojenia na skúšobnú dobu na mesiac september.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.5/
Poslancom v časovom predstihu bolo doručené stanovisko HKO k návrhu záverečného
účtu za rok 2016, ktoré na OZ predniesla hlavná kontrolórka obce.
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2016.

4. str.
 Bod č.6
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce Jovsa za rok 2016
a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 20/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 Tvorbu rezervného fondu vo výške. 10% t.j.3 707,79 € a peňažného fondu vo výške 33
370,11 €.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

5. str.
 Bod č.7
Poslanci OZ boli oboznámený s Výročnou správou obce za rok 2016, ktorá je prílohou
tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie:
Výročnú správu obce za rok 2016.
 Bod č.8
Poslanci OZ boli oboznámený s Výročnou správou konsolidovaného celku obce za rok
2016, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie:
Výročnú správu konsolidovaného celku obce za rok 2016.

6. str.

 Bod č.9
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2017. Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 21/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

7. str.
 Bod č.10
Poslanci OZ boli oboznámený s plnením rozpočtu obce za I. Q 2017. Plnenie rozpočtu
obce je v prílohe tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce za I.Q.
Na OZ sa dostavil poslanec Milan Trembuľák.

 Bod č.11
Poslancom OZ bola v časovom predstihu predložená Úprava rozpočtu obce za I. Q 2017rozpočtové opatrenie č.1/2017.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 22/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce za I.Q.2017 –rozpočtové opatrenie č.1/2017.
Tvorí prílohu tejto zápisnice.
HLASOVANIE:

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

8. str.

 Bod č.12
Na kúpu traktorovej kosačky vo výške 2 579 €
Na vybudovanie kanalizačnej prípojky v budove TJ vo výške 7000 €
Na výstavbu soc. zariadenia v budove TJ vo výške 5000 € obec použije finančné prostriedky
z peňažných fondov obce.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 23/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Použiť finančné prostriedky z peňažného fondu obce:
Na kúpu traktorovej kosačky vo výške 2 579 €
Na vybudovanie kanalizačnej prípojky v budove TJ vo výške 7000 €
Na výstavbu soc. zariadenia v budove TJ vo výške 5000 €
HLASOVANIE:

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

9. str.
 Bod č.13
Poslanci OZ boli oboznámený s plnením rozpočtu ZŠ za I. Q 2017. Plnenie rozpočtu ZŠ je
v prílohe tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu ZŠ za I.Q.2017.

 Bod č.14
Poslancom OZ bola v časovom predstihu predložená Úprava rozpočtu ZŠ za I..Q.2017
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 24/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ za I.Q.2017.
Tvorí prílohu tejto zápisnice.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

10. str.

 Bod č.15
SZTP ZO Jovsa podala žiadosť o sponzorský príspevok vo výške 100€ z dôvodu
organizovania športových hier telesne postihnutých, ktoré sa uskutočnia v mesiaci
august v našej obci. Žiadosť o sponzorský príspevok je zahrnutý v rozpočtovom
opatrení č.1/2017.
Na obecný úrad bola doručená sťažnosť obyvateľky obce na suseda, ktorá je v prílohe
tejto zápisnice a bude odstúpená na rokovanie komisii pre ochranu verejného
poriadku.
Na OZ bola doručená požiadavka od p. Pavela Vatahu o odkúpenie parcely registra C
č.p.906/4- záhrady v k. ú Jovsa o výmere 325 m2 ktorá je vo vlastníctve obce.
Poslanci schvaľujú zámer odpredať pozemok formou priameho predaja p.č.906/4 v k.
ú. Jovsa vo výmere 325 m2.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 25/2017
zo dňa 14.06.2017
OZ schvaľuje:
Zámer odpredať pozemok formou priameho predaja parcely registra C č.p.906/4 v k.
ú. Jovsa o výmere 325m2 druh pozemku záhrady.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

 Bod č.16
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
- Realizácia brigády Skrášlime spoločne Jovsu.
- Spoluúčasť obce pri zabezpečovaní XXXIII. ročníka Podvihorlatského maratónu.
- Výstavba prechodového chodníka na strednú autobusovú zastávku.
- Májová kvapka krvi – dobrovoľné darcovstvo krvi, poďakovanie darcom za ich šľachetný
čin.
- Účasť starostky obce na školení Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. na tému Rokovanie
obecného zastupiteľstva.
- Prijatie pozvania Asociácie vodárenských spoločností na odbornú konferenciu „Vodovody
a kanalizácie“, partnerom ktorej je Združenie miest a obcí.
- Pracovné jednanie so správcom Jovsianskeho potoka Lesy SR, OZ Sobrance v zastúpení
Ing. Jozefom Staškom, za účasti odborných pracovníkov Okesného úradu Odboru
starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach, Ing. Petrom Milým a Ing. Jánom Tkáčom
CSc., zaslanie zápisnice zúčastneným subjektom a Generálnemu riaditeľstvu Lesy SR
- 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.

11. str.
- Prezentačné školenie pracovníčky OcÚ na tému: Elektronické služby v Informačnom
systéme DCOM.
- Účasť ekonómky obecného úradu na školení matrikárov.
- Pracovné stretnutie starostov okolitých obcí s predsedom OZ Srdce života.
- Príprava prehľadu čerpania rozpočtu za I. kvartál.
- Spoluúčasť na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia Otváranie studničiek
v spolupráci so základnou školou, CHKO Vihorlat a Zemplínskym osvetovým strediskom v
Michalovciach.
- Príprava obecných novín.
- Pracovné stretnutie s technikom ohľadom rozšírenia siete VO.
- Účasť starostov obcí na Valnom zhromaždení MAS Zemplín pod Vihorlatom
- Kontrola OÚ v Mi odboru všeobecnej vnútornej správy – register adries
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
- Úprava verejných priestranstiev.
- Pracovné stretnutie s arch. Ing. Dankaninovou ohľadom návrhu parkoviska pred cintorínom.
- Pracovné jednanie starostov okolitých obcí so zástupcami štátneho podniku Lesy SR, OZ
Sobrance ohľadom nakladania s lesným majetkom vo vlastníctve štátu.
- Účasť na slávnostnom otvorení turistickej sezóny 2017 na Zemplínskej šírave.
- Školenie pracovníčky –centrálny informačný systém matrík
- Realizácia Dňa rodiny v spolupráci so základnou školou, materskou školou, farským
úradom, miestnym poľovníckym združením Vihorlat, ZO ZTP v Jovse a Miestny odbor
Matice Slovenskej a ochotnými miestnymi podnikateľmi.
- 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 s usmernením SŠÚ Vinné.
- Plánovaná výmena stĺpov VO spoločnosťou VDS, a. s. Košice, ktorá sa pôvodne mala
presunúť na rok 2018 sa z časti uskutoční do septembra tohto roku.
- Rozšírenie siete VO predloženie technickej správy
- Osadenie žľabu na miestnej komunikácii.
- Rekonštrukcia budovy TJ ŠM – prieskum trhu na kanalizačnú prípojku, výstavba
sociálnych zariadení
- Výstavba vodovodu- úseku Radu J podľa projektovej dokumentácie spoločnosťou VVS a.s.
Ďalšie informácie:
- program Deň rodiny a Rozlúčky s letom

Bod č.18
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Tomáš Štofa
Mgr. Jaroslava Trembuľáková

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

17.06.2015

