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

ZÁPISNICA
napísaná z obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
05.05.2020 so začiatkom o 17.15 hodine v sále OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná
2./ Adrián BURAĽ - neprítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - prítomný
4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný
5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný
6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná
7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Mgr. Anna Kosánová - prítomná
Ekonómka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie
programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Dodatok č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce číslo 1/2013 - O určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt
v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni ZŠ Jovsa
5. Výzva na predloženie dokumentácie pre prípravu zmluvy o poskytnutí NFP
6. Žiadosť o sponzorský príspevok občianskeho združenia HKM JOVSA
7. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2020
8. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
9. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.1/2020
10. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2020
11. Plnenie rozpočtu ZŠ k 31.3.2020
12. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ
13. 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 - piati poslanci boli prítomní. Na rokovaní OZ boli dodržané opatrenia prijaté
v súvislosti s ochorením COVID-19.

 Bod č.2
Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce ekonómku obce, Mgr. Gabrielu
Matuškovú, za členov návrhovej komisie Tomáša Štofu, Miroslava Červeňáka a Mgr.
Ľuboslava Čižmára, za overovateľov zápisnice Lenku Andrejcovú a Marcela Čižmára.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 3/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 05.05.2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika
Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

3. str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
Dňa 11.3.2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie
pandémiu ochorenia COVID-19. Zároveň Vláda SR vyhlásila v tento deň mimoriadnu
situáciu a následne v dňoch 15. a 18.3.2020 rozšírila núdzový stav. Ministerka školstva,
vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12.3.2020, na základe opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva SR, prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach
v období od 16.3.2020 do 29.3.2020. Následne bolo vyučovanie prerušené ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu od 30.3.2020 do odvolania.
Z tohto dôvodu predložila starostka obce Návrh dodatku k VZN č. 1/2013 týkajúci sa
neuhrádzania finančných príspevkov zákonných zástupcov detí za pobyt v MŠ a
čiastočnej úhrady nákladov na činnosti v školskom klube, v čase mimoriadnej situácie,
počas pandémie ochorenia COVID-19, zároveň v čase uzatvorenej prevádzky. Návrh
dodatku č. 2/2020 k VZN č. 1/2013 bol poslancom OZ doručený v časovom predstihu.
Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 4/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ schvaľuje:
Dodatok č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce číslo 1/2013 - O určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt
v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni ZŠ Jovsa.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika
Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

4.str.
 Bod č.5
O 17:23 hod sa na OZ dostavil pán poslanec Miroslav Červeňák. Dňa 23.4.2020 bola obci
doručená ďalšia výzva na predloženie dokumentácie pre prípravu zmluvy o poskytnutí
NFP. Do desiatich pracovných dní je potrebné doručiť Košickému samosprávnemu kraju
ďalšie dokumenty a podklady k príprave zmluvy. Jednou z podmienok je prijatie
uznesenia týkajúceho sa povinnosti žiadateľa financovať nielen 5% povinného
spolufinancovania oprávnených výdavkov, ale aj DPH vo výške 20% a ďalších
nepredvídateľných výdavkov projektu.
Starostka obce sa po doručení tejto výzvy opätovne listom obrátila na generálneho
riaditeľa spoločnosti VVS, a.s., tentokrát so žiadosťou o prehodnotenie situácie a s
prosbou o súčinnosť pri riešení kritického stavu. Starostka obce opätovne zdôraznila, že
spolufinancovanie projektu ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ predstavuje 25 %
z celkových oprávnených výdavkov, čo žiaľ obec nedokáže financovať z vlastných
zdrojov, aj vzhľadom na
terajšiu situáciu, ktorá sa kvôli pandémii výrazne
skomplikovala. Následne generálny riaditeľ VVS, a. s. telefonicky kontaktoval starostku
obce a prisľúbil spolufinancovanie projektu. Spoločnosť VVS, a. s. celú situáciu
prehodnotí a so stanoviskom obec včas písomne oboznámi.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 5/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ schvaľuje:
v rámci schválenej žiadosti o NFP s názvom ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“,
kód NFP302040M804, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19:
 financovanie neoprávnených výdavkov projektu: DPH vo výške 20%,
 financovanie 5% povinného spolufinancovania oprávnených výdavkov,
 financovanie všetkých ďalších nepredvídateľných výdavkov projektu, ktoré
vzniknú počas realizácie projektu - z vlastných alebo úverových zdrojov.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

5.str.

U z n e s e n i e číslo 6/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ poveruje:
- starostku obce predložením dokumentácie pre prípravu zmluvy o poskytnutí NFP
ohľadom projektu ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“
- podpísaním zmluvy o NFP v prípade, že na spolufinancovaní sa bude podieľať
spoločnosť VVS, a. s. ako to bolo pôvodne, pri podávaní žiadosti plánované.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

6.str.

 Bod č.6
Na obecný úrad bola dňa 11.3.2020 doručená žiadosť občianskeho združenia HKM
JOVSA o sponzorský príspevok, ktorú predniesla poslancom ekonómka obce.
Poslanci OZ sa so žiadosťou oboznámili a prijali
U z n e s e n i e číslo 7/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ berie na vedomie: Žiadosť o sponzorský príspevok pre občianske združenie HKM
JOVSA vo výške 430 €. Po skončení pandémie COVID 19 môže žiadateľ podať žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jovsa v zmysle platného VZN č.1/2018.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

7.str.

 Bod č.7
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ úpravu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č.1/2020 a vysvetlila im jednotlivé položky.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 8/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

8.str.


Bod č. 8

Za doplnenie žiadosti o NFP na výstavbu detského ihriska cez MAS boli použité
finančné prostriedky vo výške 120 €.
Za technickú pomoc pri spracovaní projektu vodovod (určenie dĺžky zrealizovaného
vodovodu spoločnosťou VVS, a.s. a presný výpočet jeho nákladov) sme Ing. Jánovi
Džubovi uhradili 80 €.
Za konzultácie, doplnenie žiadosti a predloženie požadovanej dokumentácie v rámci
žiadosti o NFP na vybudovanie vodovodu (IROP) boli použité finančné prostriedky vo
výške 600 €.
Uvedené finančné prostriedky sa budú čerpať z finančných fondov obce.
Poslanci hlasovali za použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce
a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 9/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce:
 vo výške 120 € za spracovanie žiadosti o NFP na výstavbu detského ihriska (cez
MAS) - spoločnosti Mediinvest Consulting,s.r.o.,
 vo výške 80 € za technickú pomoc pri spracovaní projektu vodovod pre Ing. Jána
Džubu,
 vo výške 600 € za konzultácie, doplnenie žiadosti a predloženie dokumentácie v rámci
žiadosti o NFP na vybodovanie vodovodu – spoločnosti Mediinvest Consulting, s.r.o.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

9.str.


Bod č. 9

Ekonómka ZŠ vypracovala a poslancom OZ bola predložená úprava rozpočtu ZŠ
rozpočtovým opatrením č.1/2020.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 10/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 1/2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

10.str.

 Bod č. 10
Poslancom OZ bolo v časovom predstihu doručené plnenie rozpočtu obce k 31.3.2020.
Poslanci hlasovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 11/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

11. str.

 Bod č. 11
Ekonómka ZŠ vypracovala o poslancom OZ bolo predložené plnenie rozpočtu ZŠ
k 31.3.2020.
Poslanci hlasovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 12/2020
zo dňa 05.05.2020

OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu ZŠ k 31.3.2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár,
Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

12.str.

 Bod č. 12
RÔZNE
S účinnosťou odo dňa 1.1.2020 došlo zákonom č. 398/2019 Z. z. k novele zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Jednou z najdôležitejších zmien je možnosť obce stanoviť si
šírku ochranného pásma pohrebiska s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické
podmienky v obci. Pred prijatím novely zákona bola šírka ochranného pásma zákonom
stanovená na 50 m od hranice pozemku pohrebiska s výnimkou Domu smútku a budov, ktoré
súvisia s prevádzkou pohrebiska. Aplikácia presne ustanoveného ochranného pásma v šírke
50 m na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala ako problematická, a preto novelou zákona
získali obce a mestá možnosť, prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, stanoviť si
túto šírku. Existujúce ochranné pásma pohrebísk ustanovené priamo zákonom o pohrebníctve
zanikli dňom 31. 3. 2020.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o tejto možnosti, aj z dôvodu požiadavky zo
strany občana na výstavbu rodinného domu na parcele, nachádzajúcej sa v ochrannom pásme
pohrebiska. Poslanci o šírke ochranného pásma miestneho pohrebiska diskutovali.

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
-

-

-

-

Inventarizácia majetku k 31.12.2019.
Voľby do NR SR.
Účasť starostky obce na konaní o vydanie stavebného povolenia a miestnom šetrení
ohľadom prevádzkovej budovy v lesnej škôlke Myslina.
Účasť starostky obce na školení MAS Zemplín pod Vihorlatom ohľadom predkladania
žiadosti o poskytnutí NFP.
Starostka obce upozornila spoločnosť VVS,a.s., závod Michalovce na vymytý betón pod
kanalizačným potrubím pri potoku, načo na poslednom zasadnutí OZ upozornil poslanec
Marcel Čižmár, zároveň informovala o poškodenom kanalizačnom príklope. Okamžite po
upozornení prišli zamestnanci VVS na obhliadku.
Odchyt psov pri obecnej osembytovej jednotke.
Prijímanie opatrení a usmernení Vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva
školstva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom šírenia koronavírusu COVID19.
Poskytnutie prvej pomoci pre obec pri šití rúšok a poďakovanie dobrovoľníčkam - Anete
Chmeliarovej, Agáte Jacíkovej, Margite Šafinovej, Daniele Mišľanovej, poďakovanie za
poskytnutie látky Mariánovi Zuščákovi. Rozdali sme ochranné rúška všetkým občanom
nad 55 rokov, chorým a sociálne znevýhodneným.
Odstraňovanie nelegálnych skládok.
Údržba a úprava verejných priestranstiev, orez náletových drevín ( aj na parcele, na ktorú
upozornila na poslednom zasadnutí poslankyňa Ing. Monika Demková ).

13. str.

-

-

-

Prieskum trhu na realizáciu kamerového systému.
Výkopové práce na futbalovom ihrisku a osadenie záchytnej siete za druhou bránou.
Spracovanie ročného výkazu o dani z nehnuteľností.
Oprava darlingu v budove OcÚ a ponorky v studni pri Dome smútku.
Výrub drevín na základe Rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP na
parc. C-KN č. 1073/1 (oproti rodinnému domu č. 287), tu starostka obce poďakovala za
pilčícke práce svojmu zástupcovi.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č. 383 v k. ú.
Jovsa.
Spolupráca s Policajným zborom ohľadom nedodržiavania zákazu zhromažďovania sa
u neprispôsobivých občanov, opätovné upozornenia PZ a vedenia základnej školy.
Osadenie oplotenia pred areál miestnej materskej školy.
Zasadanie krízového štábu, následné opätovné zdôraznenie verejným rozhlasom
povinnosti dodržiavania prijatých opatrení a nešírenia medzi občanmi osobných
informácií o prípadných nakazených s dôrazom na zákon o ochrane osobných údajov,
nakoľko sa informácie šírili medzi občanmi veľmi rýchlo, na to, že ani obecný úrad
týmito informáciami nedisponoval.
Prijatie pracovno-právnych opatrení počas prerušenia prevádzky MŠ počas mesiaca máj
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestám a obciam v máji 2020 bude
o 10,8 % menej ako v máji 2019.
Usmernenie adresované vedeniu základnej školu v riešení pracovnoprávnych vzťahov
počas prerušenia prevádzky ZŠ počas mimoriadnej situácie v mesiaci máj 2020.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
-

Príprava obecných novín.
Realizácia kamerového systému.
Použitie financií z výjazdového rokovania vlády na revitalizáciu studničky - prieskum
trhu.
Osadenie obrubníkov pred novoosadenú bránu MŠ, návoz štrku.
Údržba a úprava verejných priestranstiev.
Údržba miestnych komunikácií ( oprava výtlkov ).
Ocenenie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími výsledkami za šk. rok 2019/20.

14. str.

 Bod č. 13
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková

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

Overovatelia: Lenka Andrejcová

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

Marcel Čižmár

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

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

