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
17.06.2020 so začiatkom o 17.15 hodine v sále OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná
2./ Adrián BURAĽ - neprítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný
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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019
5. Záverečný účet obce za rok 2019
6. Výročná správa obce za rok 2019
7. Výročná správa konsolidovaného celku obce za rok 2019
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2020
10. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
11. Požiadavka KSK, odboru SO pre IROP- vyjadrenie hlavného kontrolóra obce
k projektu ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa. ˮ
12. Žiadosti občanov
13. Rôzne-aktuálne informácie, zrealizované a plánované aktivity obce
14. 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.

 Bod č.2
Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce ekonómku obce, Mgr. Gabrielu
Matuškovú, za členov návrhovej komisie Marcela Čižmára, Tomáša Štofu a Lenku
Andrejcovú, za overovateľov zápisnice Ing. Moniku Demkovú a Mgr. Ľuboslava
Čižmára.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 13/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 17.06.2020.
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
Poslancom OZ v časovom predstihu bolo doručené stanovisko HKO k návrhu
záverečného účtu za rok 2019, ktoré na OZ predniesla hlavná kontrolórka obce.
U z n e s e n i e číslo 14/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019.
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
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce Jovsa za rok 2019
a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 15/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ schvaľuje:



Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Tvorbu rezervného fondu vo výške 100% t. j. 19 264,88 €.

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

5.str.

 Bod č.6
Poslancom OZ v časovom predstihu bolo doručená Výročná správa obce za rok 2019,
s ktorou sa poslanci oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 16/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ berie na vedomie:
Výročnú správu obce za rok 2019.
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

6.str.
 Bod č.7
Poslancom OZ v časovom predstihu bola doručená Výročná správa konsolidovaného celku
obce za rok 2019, s ktorou sa poslanci oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 17/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ berie na vedomie:
Výročnú správu konsolidovaného celku obce za rok 2019.
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

7.str.

 Bod č.8
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2020, ktorý bol poslancom doručený v časovom predstihu.
Poslanci sa s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra oboznámili a následne
prijali
U z n e s e n i e číslo 18/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati 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. 9

Ekonómka obce vypracovala a poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č.2/2020.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 19/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati 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. 10

Za technickú pomoc pri spracovaní projektu vodovod (zmeny v rozpočte) bolo Ing.
Jánovi Džubovi uhradených 50 €.
V mesiaci jún firma Labtech s.r.o. previedla montáž kamerového systému v obci.
Z dôvodu bezpečnosti deti a ochrany majetku v správe obce sa doplnila kamera v areáli
materskej školy, čo predstavuje čiastku 308,09 €.
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 20/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce:
 vo výške 50 € za technickú pomoc pri spracovaní projektu vodovod pre Ing. Jána
Džubu,
 vo výške 308,09 € za rozšírenie kamerového systému v obci - areál materskej školy
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

10.str.

 Bod č. 11
Obci bola doručená požiadavka KSK, odboru SO pre IROP o vyjadrenie hlavného
kontrolóra obce k projektu ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa. ˮ Kontrolórka obce
k vystaveniu vyjadrenia potrebuje záväzný prísľub banky a zároveň Prima banka a.s.
pobočka Michalovce žiada od obci uznesenie OZ, ktoré schvaľuje vystavenie
záväzného úverového prísľubu. Následne poslanci OZ prijali

U z n e s e n i e číslo 21/2020
zo dňa 17.06.2020

OZ schvaľuje: Vystavenie záväzného úverového prísľubu Prima bankou a.s. na projekt
,, Vybudovanie vodovodu v obci 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

11. str.

 Bod č. 12
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Tomáša Stariata, trvale bytom Jovsa 232
a Daniely Krasnayovej, trvale bytom Tulipánová 7, Michalovce o odkúpenie obecného
pozemku, časti parcely č.1075 vedenej na LV 581, ktorá sa nachádza v ochrannom
pásme VN. Uvedená parcela susedí s ich parcelou, na ktorej prebieha rekonštrukcia
domu spojená s výstavbou nového
rodinného domu. Dôvodom odkúpenia časti
obecnej parcely je prístup k rodinnému domu, či už pri udržiavacích prácach,
vybudovaní kanalizačnej prípojky, nakoľko je ich rodinný dom postavený na hranici
pozemku bez dostatočnej vzdialenosti od susednej obecnej parcely.
Poslanci sa s uvedenou žiadosťou oboznámili a následne prijali uznesenie:
U z n e s e n i e číslo 22/2020
zo dňa 17.06.2020
OZ neschvaľuje:
Odpredaj časti obecnej parcely č.1075 vedenej na LV 581. Obec umožní
žiadateľovi prístup k svojej parcele pri prácach na rekonštrukcii rodinného domu
a iných potrebách žiadateľa.

HLASOVANIE:

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

12.str.
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od občanov obce Jovsa, ktorú v ich zastúpení
podala MUDr. Ľudmila Semjanová, bytom Jovsa č.87, o zrealizovanie opatrení
k zamedzeniu dopravných nehôd v obci Jovsa na úseku cesty II./582. S predmetnou
žiadosťou sa poslanci OZ oboznámili a prijali uznesenie

U z n e s e n i e číslo 23/2020
zo dňa 17.06.2020
OZ berie na vedomie:
Žiadosť občanov obce Jovsa o zrealizovanie opatrení k zamedzeniu dopravných nehôd v obci
Jovsa na úseku hlavnej cesty II./582.
Navrhuje postúpiť túto žiadosť na riešenie kompetentným orgánom :
 Okresnému úradu v Michalovciach odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii
ako príslušnému orgánu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Lastomírska 6, 071 80 Michalovce
 ORPZ SR, okresný dopravný inšpektorát, Holého č.46, 071 01 Michalovce

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

13. str.

 Bod č. 13
RÔZNE
S prípravou spustenia kamerového systému v obci Jovsa bola vypracovaná Smernica
určujúca postup pri používaní kamerového bezpečnostného systému.
Poslanci sa s predmetnou smernicou oboznámili a následne prijali

U z n e s e n i e číslo 24/2020
zo dňa 17.06.2020
OZ berie na vedomie:
Smernicu určujúcu postup pri používaní kamerového bezpečnostného systému v obci 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

14. str.
- Prerokovanie právneho poradenstva ( paušálne alebo jednorázovo ) pri vysporiadavaní
miestnej komunikácie, na ktorú bol vypracovaný geometrický plán a majetkového
vysporiadania ČOV ( výzva spol. VVS ), zároveň k právnemu zastupovaniu obce pri
požiadavkách spol. CEE Real Estate Group, s.r.o. ohľadom novonavrhovanej výstavby Šíravy
Park v k. ú. Klokočov, Kusín ( rekonštrukcia ČOV ).
Poslanci zvážili potrebu právneho zastupovania obce JUDr. Vladimírom Baťalíkom
a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 25/2020
zo dňa 17.06.2020
OZ schvaľuje:
 Právne zastupovanie obce, JUDr. Vladimírom Baťalíkom, vo veci pri vysporiadavaní
miestnej komunikácie, na ktorú bol vypracovaný geometrický plán a majetkového
vysporiadania ČOV ( výzva spol. VVS ), zároveň k právnemu zastupovaniu obce pri
požiadavkách spol. CEE Real Estate Group, s.r.o. ohľadom novonavrhovanej výstavby
Šíravy Park v k.ú. Klokočov, Kusín ( rekonštrukcia ČOV ) a ďalšieho právneho
poradenstva.
 Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú – 12 mesiacov, s účinnosťou od 1.7.2020
s paušálnou odmenou vo výške 360 €/mesiac s DPH.
 Doplnenie do rozpočtového opatrenia č.2/2020 účtovnú položku - Špeciálne služby
(právne poradenstvo) vo výške 2160 €.
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
- Potreba vypracovania nového PHSR

15. str.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
-

-

-

-

-

-

Predloženie dokumentácie Košickému samosprávnemu kraju k príprave zmluvy
o NFP k projektu Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa, dožiadanie vyjadrenia
hlavného kontrolóra obce.
Starostkou obce podané majetkové priznanie adresované Komisii na ochranu
verejného záujmu.
Realizácia kamerového systému, zaškolenie zodpovednej osoby, vypracovanie
smernice.
Účasť poverených osôb na školení elektronického sčítania domov a bytov ( e-learning
) s absolvovaním výstupných testov.
Aktualizácia povodňového plánu obce.
Doplnenie chýbajúcich adresných bodov v registri adries.
Spracovanie nového registratúrneho poriadku obce, ktorý bol schválený Štátnym
archívom Michalovce podľa právnych predpisov.
Operatívne pracovné stretnutie s vedením základnej a materskej školy.
Údržba a úprava verejných priestranstiev.
Uvedenie v poradí druhého výtlačku kroniky obce do života obce, poďakovanie
kronikárke Marcele Birčákovej za úsilie a dlhoročnú prácu pri vedení kroniky obce,
za uchovanie písomných záznamov pre budúce generácie, predstavenie novej
kronikárky Mgr. Miriam Roguľovej.
Spracovanie účtovných finančných výkazov za I.Q. 2020.
Spracovanie záverečného účtu obce Jovsa za rok 2019.
Vypracovanie výročnej správy obce za rok 2019.
Obnovenie školského vyučovania a prevádzok v základnej a materskej škole, vrátane
školského klubu a školskej jedálne s účinnosťou od 1. júna 2020 za prísnych
epidemiologických
a bezpečnostných
opatrení,
zabezpečenie
ochranných
a dezinfekčných prostriedkov.
Pracovné stretnutie so zástupcami spol. CEE Real Estate Group, s.r.o. ohľadom
novonavrhovanej výstavby Šíravy Park v k.ú. Klokočov, Kusín.
Dožiadanie podrobných informácií danou spoločnosťou s prezentáciou na ďalšom
zasadnutí OZ.
Príprava obecných novín.
Podanie žiadosti o Wifi 4 EU - bezplatný prístup k internetu na verejných
priestranstvách bez spolufinancovania obce.
Údržba stien a hygienická maľba v miestnostiach Domu smútku.
Výrub suchých a poškodených stromov na podnet občana obce - starostka obce
poďakovala za promptné riešenie kritického stavu Michalovi Modrákovi ml.,
Ľubošovi Modrákovi a Ing. Františkovi Halapymu.
Zriadenie kvalifikovanej elektronickej pečate pre obec.
Údržba miestnych komunikácií.

16. str.
-

-

Účasť starostky obce na zasadnutí Vodných rád vo Vinnom za účelom prípravy
Programu obnovy krajiny a riešenia extrémne prívalových zrážok, lokálnych záplav,
povodňových rizík, extrémnych horúčav a extrémneho sucha, potrebe zaviesť
integrovaný prístup k ochrane prírodných zdrojov v krajine.
Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.
Vypracovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
-

Spustenie kamerového systému do prevádzky, označenie monitorovaných priestorov
v obci.
- Riešenie škody na obecnom majetku spôsobenej dopravnou nehodou na ceste II/582.
- Akreditovaný rozbor vôd spol. VVS,a.s. z odberných miest MŠ, ZŠ, OcÚ.
- Ocenenie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími výsledkami za šk. rok 2019/20.
- Použitie financií z výjazdového rokovania vlády na revitalizáciu studničky, pokládka
blokových schodov, osadenie kovaného zábradlia - prieskum trhu.
- Osadenie obrubníkov pred bránu MŠ, návoz štrku.
- Odstránenie inváznych rastlín v k.ú. Jovsa na parc. č. pozemkov registra C-KN č.
1120/4, č. 1120/6 a 1020/1, k čomu bola obec vyzvaná CHKO Vihorlat.
- Údržba prístupového chodníka k Domu smútku.
- Spracovanie účtovnej závierky za II. kvartál 2020.
Poslanec Tomáš Štofa pripomienkoval výmenu podhľadov v Dome smútku. Poslanec
Marcel Čižmár pripomienkoval výmenu dlažby pri vstupe do Domu s smútku. Poslanec
Ľuboslav Čižmár poukázal na potrebu umiestnenia kuka nádoby na starom cintoríne.

17. str.
Na zasadnutí OZ bol prítomný aj občan - spoluvlastník nehnuteľnosti v našej obci, Ing.
Peter Sadák. V závere požiadal o udelenie slova. Starostka obce dala hlasovať poslancom
o udelení slova prítomnému občanovi. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 26/2020
zo dňa 17.06.2020
OZ schvaľuje:
Udelenie slova prítomnému občanovi Ing. Petrovi Sadákovi.
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
Slovo dostal prítomný Ing. Peter Sadák. Dotazoval sa na spôsob, ktorým obec
zabezpečí informovanosť občanov o realizácii projektu Kamerového systému v obci Jovsa.
Starostka obce informovala, že spustenie kamerového systému v obci sa uskutoční dňa
23.júna 2020, o čom budú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu a tiež
obecných novín. Vopred je potrebné označiť všetky monitorované priestory informačnými
tabuľami.
Prítomný občan sa ďalej informoval akým spôsobom funguje Wifi 4 EU - bezplatný
prístup k internetu na verejných priestranstvách. Poslanci vysvetlili, že v prípade schválenia
žiadosti, k bezplatnému prístupu k internetu na verejných priestranstvách, to bude technicky
možné prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu, notebooku cez wifi- pripojenie zdarma.
Taktiež pripomienkoval opravy hrobov, chodníkov medzi hrobami, či občania
informujú obec o realizácií prác na miestnom cintoríne. Starostka informovala, že bola
opravená rampa pri vstupe na miestny cintorín, ktorá je uzamykateľná. Obec plánuje v súlade
s novou legislatívou vypracovať VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Jovsa.
V ďalšom zdôraznil problém - zrealizovanie opatrení k zamedzeniu dopravných nehôd
v obci Jovsa na úseku cesty II./582. Poslanec Tomáš Štofa podotkol, že týmto problémom sa
už v minulosti obec zaoberala, ale obec nie je kompetentným orgánom tento problém
vyriešiť.

18. str.

 Bod č. 14
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková

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

Overovatelia: Ing. Monika Demková

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

Mgr. Ľuboslav Čižmár

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

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

